Antioni Czechow
Antoni Pawłowicz Czechow (1860-1904), rosyjski prozaik i dramaturg, autor wielu
nowel i opowiadań, lekarz. Już w cza sie studiów na wydziale medycznym Uniwersytetu
Moskiewskiego współpracował z pismami satyrycznymi, w których ukazywa y się jego
humoreski. W roku 1884 wydał pierwszy zbiorek opow iadań - „ Bajki Melpomeny"
(„ Skazki Mielpomi eny") - ukazujących żałosny stan ówczesnego teatru rosyjskiego.
Wszedł

do historii literatury nie tylko jako znakomity prozaik, lecz ró w ni eż dramaturg-

-nowator, który zrewolucjonizował teatr, otw orzył przed nim nowe perspektywy. Nieprzypadkowo na samym początku swojej działalności pisarskiej sięgnął po dramat „Płato
now'', stanow i ący swego rodzaju kon spekt póź niejszych jego sztuk - „Mewy" („Cza ·ka'',

1895), „Wujaszka Wani" („Diadia Wania", 1897). ,,Trzech Sió r'' („Tri siestry• 1900).
„Wiśniowego sadu" (.Wiszniowyj sad",

1903). Już w nim bowiem pojawlałą się zarówno

wszystkie niemal probl emy, wątki, postaci występujące w sztukach Czechowa- dojrzałego twórcy, lecz także wiele cech właściwych jego późnie1szym dramatom, jak słynne

czechowowskie pauzy, chaotyczne rozmowy, l<iedy to nikt nikogo nie słucha, każdy mówi
niejako głośno do siebie, padają rzucane ni stą d ni zowąd uwagi o „rozpoczęciu nowego
życia". Sztukom tym krytyka nieraz zarzuca ła „brak zna jomości praw rządzących sceną•.
Sądy te uwarunkowane byłby specyficznymi właściwościami dramaturgii Czechowa,
niwelującej pod z iał gatunków literackich, jej epickim charakterem , rów norzędno ścią

wszystkich wąt ków i postaci, z któryc h każda jest nosicielem nie wypowiedzianego
głośno konfliktu .

Jako dramaturg Czechow zapro ponował nową formułę zarówno tragizmu, jak I komizmu
scenicznego, stanowiącą rozwinięcie i a d aptację sceniczną twórczych zasad stosowanych we wczesnej nowelistyce satyrycznej. W jego sztukach element komiczny I dramatyczny, komiczny i tragiczny, komi czny i liryczny nie wykluczają się bowiem w obrębie
jednego utworu, Lecz stapiaj ą

w sposób naturalny jako różnorodne przejawy życia.

Pisarz wprowadził również nowy model konfliktu dramaturgicznego: w przeciwieństwie
do tradycyjnego dramatu mieszczańs kiego nie rozplątuje dramatycznych sytuacji, lecz
przeciwnie - gmatwa je, komplikuje stany psychiczne bohaterów. Ten polifoniczny, wieloplanowy i wieloproblemowy dra mat wywa rł znaczny wpływ na współczesny teatr europejski, który rozwinął temat tragizmu codzienności zapocz ątkowany przez Czechowa,
który w przeciwieństwie do starej s z koły obyczaj owe j nie wy myślał sytuacji niezwykłych,
lecz ostentacyjnie sięgał do sfery zjaw isk codziennych, banalnych, odtwar
codziennej eg zyste ncji, powoli wlokącego się życia ludzi przecięt nych pod względem
umysłowości i ambicji. Osobliwa atmosfera teatru Czechowa, nasyconego atrybutami

uniwersa lnymi, sprawia, że jego sztuki docierają do świadom ości estetycznej widzów
wszelkiej narod owośc i, aczkolwiek tematycznie związa ne są przed wszystkim z życi e m
i problemami inteli gen cji rosyjski ej kon kretnej epoki s poł e cz no-historycznej s chyłku
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Arysliolieles

Arlihur Schopenhauer

(fragment)

Zachowując
Twórczość

naturalny porząde k rzeczy zacznijmy od tego, co pierwsze.

epicka, trage diowa, a także komediowa mają tę cechę wspólną, że są sztukami mime-

tycznymi (tj. naśladowczym i). Podobnie bowiem jak pewni artyści naśladują wiele rzeczy tworząc
ich obrazy za pomocą rysunku postaci i barw, inni natomiast za pomocą głosu, tak wszystkie wymienione wyżej sztuki posługują się w naśladowaniu rytmem, słowem i melodią - wszystkimi tymi
środkami

razem lub oddzielnie.

Instynkt naśladowczy jest przyrod zony ludziom od dzieciństwa i tym właśnie człowiek różni się od
innych zwierząt, że jest istotą najbardziej zdolną do naśladowania. Przez naśladowanie zdobywa
podstawy swej wiedzy, a dzieła sztuk naśladowczych sprawiają mu prawdziwą przyjemność.
Potwierdzaj.ą to fakty naszego doświadczenia. A wynika to stąd, że poznanie sprawia najwyższą
przyjemność nie tylko filozofom, lecz również wszystkim ludziom.

A zatem - naśladowczym przedstawieniem akcji jest fabuła, przez którą rozumiem

Samowolna igraszka ś rodkami wyrazu bez pr wdzlwel znajomości celu Jest podstawową cechą
wszelkiego partactwa w sztuce.
Nie tylko filozofia, ale te ż sztuki piękne zmierzaj ą w grun le rzeczy do rozwiązania zagadki bytu.
Albowiem w każdym duchu, który choć raz oddał się rozważ a niom nad światem, rodzi się dąmnłe
do uchwycenia prawdziwej istoty rzeczy I życia. Dlatego efe ktem każdego czysto obiektywnego
ujęcia rzeczy, a więc także ujęc ia ich przez sztukę, jest jeszcze jedna odpowledt na pytanie:

„Czym jest życ ie?"
Każde dzie ło sztuki stara się więc pokazać życie i rzeczy tak, jakie są naprawdę, choć nie katdy

potrafi je w ten sposób uchwycić, gdyż patrzy przez mgłę przypadków obiektywnych i subiektywnych. Sztuka rozprasza tę mgłę .
Wiadomo powszechnie, że w dziełach artystów, kryją się skarby głębokiej mądrości; a to dlatego,
że przemawia przez nie prawda samej natury rzeczy, a one tłumaczą ją tylko przez uwyraźnienie

tu artystycznie uporządko wany układ zdarzeń. Przez charakter rozumiem te właściwości postaci,

i czystsze powtórzenie. Ale dlatego każdy, kto ogląda dzieło sztuki, musi sam przyczynić się do

które objawiają się w działaniu, .właściwości myślenia" objawiają się natomiast w słowach, który-

wydobycia na jaw tej mądrości; pojmuje z niej więc tyle tylko, na ile pozwalają jego zdolności

mi one czegoś dowod zą lu b wyrażają ogólne prawdy. Najważniejszym z tych składników jest układ

i wykształcenie .

zdarzeń. Tragedia jest bowiem naśladowaniem nie ludzi, lecz działania i życia. Postacie działają
więc nie po to, aby umożliwić przedstawienie charakterów, lecz właśnie ze względu na działania
przyjmu ją od powiednie właściwości charakterów. Toteż celem tragedii jest bieg zdarzeń, czyli
fabu~a. a cel jest we wszystkim rzeczą najważniejszą. Tragedia nie może przecież istnieć bez akcji,
może

natomiast istnieć bez charakterów.

Oto są zasady, których należy przestrzegać .

Antoni Czechow

Współdziałanie

widza w rozkoszowaniu się dziełem sztuki jakiego domagamy się, polega na tym,

że każde dzieło

sztuki może działać tylko poprzez wyobraźnię i dlatego wyobraźnia nigdy nie

może pozostać bezczynn a. Jest to warunek estetycznego oddziaływania i wobec tego podstawowe

prawo wszystkich sztuk pię knych. Ale stąd wynika też, że dzieło sztuki nie może dać po prostu
zmysłom wszystki ego, lecz tyle tylko, ile wymaga odpowiednie ukierunkowanie wyobraźni; coś
najważniejszego

musi zawsze jeszcze pozostać la niej do wykonania.
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anigowska I scenograf
W 2000 r. ukończyła studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, a w 2003 studia
w Katedrze Scenografii przy Wydziale Architektury Wnętrz . Jej pracą dyplo

scenografia

i kostiumy do spektaklu „Ja, Orfeusz" - I część „Tryptyku romantycznego" w Te

kłm

w Gdyni (2003).
Najważniejsze

prace sceniczne:

Scenografia i kostiumy do „Kordiana" J. Słowackiego (Teatr im. A. Mickiewicza w Częst
2004); scenografia, lalki i kostiumy do „Henryka IV cz. I" W. Shakes
„Koneser" na Starej Pradze w Warszawie, 2005, w ramach projektu „A t
Szekspira", premiera prasowa: Teatr Mały w Warszawie, 2006); scenogr
Greków - interpretacje" (Teatr Maska w Rzeszowie, 2006, nagroda na
Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „PIERROT" - 2007 w Starej

Z

i wykonanie scenografii, lalek i kostiumów do „Konika Garbuska" Piotra ers

M~ii.M.-rillde- M1 C..Gdyłiy" a. Schaeffetil KłlftlSałome CoKusżenle
AntOnłago•
"7.~~MdtlOi•dlliN:ti•iWl.;;,,__.~S. Chwfna..., W. Shakespeare•a, oraz Peer

projektu Sceny Inicjatyw Artystycznych Oddziału Warszawskiego ZASP-u: „Aktorzy
grają baśnie z różnych stron świata", 2006, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki; od marca

2007 w repertuarze Teatru Polonia w Warszawie; scenografia i kostiumy do spektaklu plenero
go: „W błękitnej Krainie Elfoludków"; premiera na ry

liiiiM"8ndde: ,JJiłady" według A. Mlckiewtcza, Tealr Mtelslcl wGdyni, 2003 (oruqpracowanle
na..., tgtos ~ K. Pendereckiego w Operze PoznaJ\skief, 2003
<óAli#lla.jil•llil); ~ bemhardowskte• przemysława f, Teatr Polski we Wn>cławlu. 2005
(;insb-1) Teatr Powszechny w Warszawie, 2005; .szara -mysta opera• M. Wanek, E.
ićkova,
P. Komłr ~prapmnłera światowa Teatr Narod
Praga, 2005 (scenograf ia); "Przytuleni"
J GanleUa Jll1PNlnłer8 polska Teatr półczesny Wrocław, 2005 (opracowanie muzyczne); .Fuga"
wg P. Celina. TeltrNaftld w Warszawie w cyklu „LIRYKA REAKTYWACJA" - 2005 (scenariusz);
..Gwałtu.ce

ina,
wicza

moś

lalki do „Bajki dla bardzo niegrzecznych dziec i" na ~wie baśn

07; dekoracje, kostium~
i Grimm, Teatr Maska

w Rzeszowie, 2007; scenografia i kostiumy do „Sklepu z zabawkami" A. Popescu, Teatr Lalek
Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, 2009; scenografia i kostiumy do spektaklu
„Cukier Stanik" Zyty Rudzkiej, Laboratorium Dramatu w Warszawie, 2010; scenografia i kostiu my
do „Polaków" według W. Gombrowicza i St. Wyszyńskiego

Teatr Polskt w Warszawie, 2011.

e A. Fredry, Teatr Powszechny w Warszawie, 2006; „Traktat" wg L. Wittgensteki Teatr Współczesny, 2007 (scenariusz); „Do Ojca" wg F. Kafki, Teatr im. A. Mickie-

Wibold Jurewicz I choreograf

stochowie, 2007 (scenariusz); „Kupiec Wenecki" W. Shakespeare'a, Wrocławski Teatr

Współczesny, 2008; „Pułapka" T. Różewicza, Wrocławski Teatr Współczesny, 2010; „5xAlbertyna"

M. Tremblay'a, Teatr Śląski w Katowicach, 2010 (opracowanie muzyczne); „Cukier Stanik" Z.

nauczyciel tańca

Rudzkiej, Teatr Laboratorium w Warszawie, 2010; „Bar Babylon" R. Paczochy, Teatr w Olsztynie,

I choreograf I

reżyser I performer I wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi

(kierunek: choreografia), Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury

2010 (opracowanie muzyczne); „Polacy" według W. Gombrowicza i St. Wyszyńskiego, Teatr Polski

w Kaliszu i kursów instruktorskich w ca ły m kraju. Założyciel, dyrektor artystyczny i choreograf

w Warszawie 2011 (scenariusz i opracowanie muzyczne}; „Koriolan" W. Shakespeare'a, Teatr

Teatru Tańca Alter. W latach 1992-2008 dyrektor artystyczny Międzynarodowych Prezentacji

Powszechny w Warszawie, 2011; „Sex Guru" W. Weinbergera, Teatr Palladium.Warszawa, 2012.

Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu. Autor programu nauczania tańca współczesnego

i teorii ruchu. Twórca techniki ruchu wykorzystującej punkt podparcia jako podstawę do ruchu
zgodnego z indywidualną motoryką ciała. Współpracuje z teatrami dramatycznymi w całej Polsce,
m.in.: Teatrem im. Jaracza w Łodzi, Teatrem im. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrem im. Słowac
„Trudny do zrozumienia"

kiego w Krakowie, Teatrem Polskim w Poznaniu, oraz Teatrem im. Modrzejewskiej w Legnicy.

w dobrym sensie jest artysta wtedy,

W ostatnich latach współpracował m. in z Agatą Dudą-Gracz, Agnieszką Lip iec -Wróblewską,

gdy objawia nam zrozumienie tajemnic,

Krzysztofem Babickim, Markiem Fiedorem, Jackiem Głombem i Maciejem Sobocińskim. Bierze

a nie sztuczkę, której nie zrozumieliśmy.

udział w licznych projektach ta necznych i teatralnych. Prowadzi warsztaty w kraju i zagranicą .

- L.W.

Antoni Czechow Mewa
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Dramaty C~echowa
w.Teatrze Sląskim

>Wiśni owy

sad I

reż. Alojzy Nowak, scen. Wiesław Lange,

opr. muz. Waldemar Kazanecki. Premiera 9 X 1954

> Trzy Siostry I

reż. Krzysztof Rościszewski, scen. Krzysztof

Pankiewicz, muz. Jerzy Satanowski. Premiera 7 XI 1977

>Wujaszek Wania I rei. Jerzy Zegalski, scen. Barbara Ptak,
opr. muz. Jerzy Milian, chor. Lidia
>Wiśniowy

sad I

Bień.

Premiera 111111992

reż. Bogdan Tosza, scen. Wojciech

Jankowiak, kost. Marta Hubka, muz. Zbigniew Kamecki, chor. Anna Majer. Premiera 24 IX 1994

2.
4.

1.
3.

l

1

Od I
try", mma zblorn

nmwy sad" 1954.

r •y .1

s (li Ina) 6. Wujaszek Wania

Adam t<w1atkowsk1 (Trollmow), Ew Lilsse (Ania)
5. •Tr y sio try". Od góry El!b1ela Gorzycka (Olg ),

1

Od I we) Andrze1 Kowalczyk (T1e leg1n) Ryszarda

t< ńtoch (Astruw) Anna 1'esolowska (H~l~na)
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