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Festi~·al Tcah•ab1y 
sztuk radzieckich i 1•osyjskich 

Po fe ti11alu sz k"piro\\ kim. któr) odh) ł !'ir p rz d d11oma lal). lt'alr) 
na!'z · w cał)m kraju prz~goto11 ują si ob cnie do fe Li11alu :,zluk radzi l'ki<'h. 
l\alrży się spodzie11 ać. Że prz) gn to11 unia Le odp<HI it•dz<J 11) mnganiorn tej inL ,_ 
rc;.ującej imprez · i że pod 11zgl dcm arty l)CZll ) m ll<'iqgną cel zumi •rzon). 
Dobór ni ZTI)Ch ut11oró11 radzieckich 11skazujc na to. że fe Liwa! nie brdzit> 
l . lko z11) kł~ 111 popisem, I cz na Lr!! 'Z) ró11 nież okazji do zebnu1ia ce1rnego 
materiału < b rwac) j nego i d ysku j nrgo. z którego można ł ęclzie W)'. llUĆ 
11 ITI) :l 1~skazaii ko n fe ren ji w Ob rach* I poż tecwe 11 nio ki na najbliższą 
przyszło·~. 

B po raz pierw Z), eh) ba nadarza nam ię spo ·ohno · ć zapoznania ir 
z bogatą twórczo 'cią drama!) czną Z11 iązku Radzieckiego w tak _z r kim za

kre.ie. Żadna lektura k. iążkowa tego nic za ląpi. Dlatego fe.Liwa ! winien za
i11tcrcso11 ać nie l) lk 1 idza. air i każd go pra ·ow ni ka l atm . 1 r-c111e11tów 
i autorów dramal) •zn eh. 

Rozkwil tealru radzieckit'gll ma za ~olią trZ) dzie ·iątki lat \1) l żonei 
prac) L111i1Tzej, opiera si~ nadto 11a hogalej Lrud)cji prze-z ło;c i l alru ro„~j
ski go. [ ocząwsz) od Grihojf'dfma i Gogola . • ko1iczyw. Z}' na CzC'ch<rnic i Gor
kim b)ł to zawsze teatr Z)W)'. w t·mat) e i Sl)lu 111ocno z rzeczy\\i!;t §cią 
związany. 1 a lej podstawie 11 Zwi;~zku Radzicckin1. który uprz) 11ikj<11ał naj -
11 bitniejsze idf'ollf' dokument) trad)cji. łall1iPj 11iż gdzir indzi1•j. można łi)ło 
hud<111 ać i roz" ijać teatr 11 . p 'łcze Il). demolrnLH·zn\. re11 oluC) }n). odpo
wiadając) po tulalom ztul i ma rksisto11 ko-lenit1t111 ·liej . 

PoLka. kiaj demokracji lud011cj. na drodze ku . oejalizmowi, 11 inna ko
r7.1 sla: z cennych o. iągnięć i du;,11 iadc.zeri Z11 iązku Hadzieckiego ró11 nici 
i w dziedzinie organizacji Ż) ·ia lealraln ·go. lfo choć po iadam1 _ mi ha rdzo 
uzclolnion)rh akluró11. \l')hitn h i dn "11iad1·zony ·h reŻ) - rów". znakomit\ch 
pisarz) oraz ·h.luhnt' leatraln , lrady ·je. to j dnak cizi;. pod 1 iel ma 11zglę
d11mi znajtlujem) się dopiero na początku drogi. jaką teatr) Z11 i • .izku Ra
dzieckil'go mają już poza oLą . 

*) Narada dramaturgów i krytyków w lecie 1949 r. 
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\\• it•Jłl\. żt· lPalr p ·ł111 11ażn:~ funkl'j\' 1-'pukcwą. pu111irL.1ni ile 111u mainy 
du 7.<1\\dz 1 !'z1 ·11ia 11 pr7.c„zło~ci. kieth loez)ła sir 11 all-a 11 na~t.I! ni • pudlcgłuf.ć. 
'z1 jl·dll .tk lzi;. 11 okrf''-i t: cpokull)Ch pn:l'111ian jaki1" prLCŻ\\Ul'.11). teulr pol

~J,i 1 · ałl.. tm i< ·it• udpoll'inrla swoim zadaniom? - kst lo p) lanw rr>lt1r) c-znf·. 
i,1, 11:z1si·' zduj1·m1 . ol1ir "pr:.rnę z poł1111 icznof.<'i j<'g11 pocz) 111111. c·o 11c·;w;nif'j 
l'Z) pó~11 i 1:j może 1iopro\\a<b:ić cło ·ałkm1 itl'go impa u Ż)cia lcatral11ego. 

:pr:rnu je:L j ·dnal- ekompliku\\'ana. Z jccliwj slron) - łusznl' , ą narze
kania na j c.l11osl ro11nt ;ć 11a. zegn repcrt uaru: gra ~•ę albo kia. ~ kow. albo 
przi·l-ład) aulc1ró11 zagrunil'W)ch · z drugi 'i jl'unal- - ja~ ·I ro ·iilf' J.J''"t.ul_a · 
t0111 h t.:in. !ikoro M) gi11al11c sztuki polskie na Lt>mal) 11 społczesm: poj<l 11 IOJ<I 
it lak r1:adk11. n lak l'7\''-lo za11 1lzą? 

TPn kto zna .l.1l'ic na"Z go teatru ni ł)lko od slrnll) 11idm111i. ll'ie dobrze. 
ż. t· tralr czi•ka z 1;) ·i<!gni ·L) mi r~·kami na każdą 1101q poLką sztukr. b) leh) 
napi1":111 ą z tall·nlllll i 'I. !H'll"<'rn. T)ml·za!i!:l1l. jak dotąo. _1. ni<'li1·z11)11.1i '')j•il
karni ulrz' 1uujc•. ir all10 'lztuki n11pisa11r z Lul 11Lc111. alt> 111rraz he.z poz<idaiwgo 
s1•11 su. hmlż n od11 ról. Ió11 i:w u se11;;i1. 111am) o<'Z) 11 iścir na 111) 'li L<·nrnl) kr 
z Ż\l'irn; :1.11it,lZatHI i orlp1111iadajtJC:~ rzPc'Z)llisLości. zaró11no poJ wzgł·d<·11t 
lrr~~i jak i rorrm. \\ - daje si. lo tłzi11 Il('. bo pi ."lll) . 1·z11jąc) ··h i rozu111i 1·joq d1 
dueha czasu. nam 11ie brakuje. 1:-tni 'j<~ Lulenl). \H1kz:iee \I pirn'rSZ) 111 szeregu 
o 1rn11 ,. id1 ·1ł). alt' talcnl) Lt• 11) raźuiu od teulru slruni<!· Cz) 7.h) i111 l>r:.ikuwało 
uzdnlnil' 1·1 dranrnt11·znH·h? - \1oż11a h1 raacj prz) puszczar. źr brnk im l) !ko 
zuuf:mia 11 11łns.11t· ~:ił). 11 pr•rn), Lcclt.niki - i W) trwałości. Autor. któremu 
j 1lna sztu\...a !'i · nic uda. :wird1ęcon)' upusznm rę ·e i przechodzi do i1111cj 
d1iPd1.in) lilrrarki j. 

\ Z11 ii,tzku llaclzic ·kim pracuje się na odcinku t11Órt'zo' i dramaL)CZn<'j 
i11111 mi 11wloda1ni i 1111'lodo111 L)lll 11arl11 prz)jrz ć .1ę bliżej. Pomimo wil'lkir'h 
osi:!g111ęć. panuje lam 11eiQ7. kr)l\ka czujna i ostra, rzec mvżna lwjm1u. 
l'odh·"a J.l.'J. każch 11011\ ul11ór. d1oćh,_ aulor hył pi:arzem już znani m i uz11a-

"' . lk I .. 
11 , 111. I 11i1• ;i;niPch ·ca to 11ikoe:c1. " ' prosl przeci1111ic pubudza l\ ·o <lill lH'Jr 

l1~c'1ruu du nor:u lrp!iZ) c·h o:iągnięf-. A otl sztuki 11') rnaga sir Lam bardzo dużo. 
1\la ona l11ć idl'ul11giez11ie tZ).la. arl}sLy·zni1• na naj11)Ższ.m poziorni1'. ~ i nna 
li) ć społ1·< wa. tlt·mokrat) ('ZJH1. 01lt11 arzać rze Z}'' islu§ć- i od powiada' 11 rna
p:a 11 i11111 lej rzecz) 1\ i~lo: i. pokaz)" Bl; radzie1.:kicrnu 11 idz1111 i . z1·rmi TZ) 110· 

111C'h pn111cl i hohaLPró11 no11e~o Ż)<:ia 11 lziałaniu. w ży11 •j. n alisl 1·:1.nrj 
nkrj i . 1·Pnic1-11rj. tak jednak arl) SL) ·zn ie uprawc.loporlulmionrj. b) prz1~z ><zlu
'-1' ~l<I\\ ał.1 sir odbiciem 11a111•go Ż) cia. 

l>lale;:r11 ft'sli1~al "ztul- radziC'c·ki!'h hędzi · \l)<larzP11iem s;i;c·zpgól11ir 11aŻ· 
111111. uut'Z) 1111 11 idza 1111111·~0 spójrzenia na 11<:pół1 ·;w„11t! r:1.1·1·.-:) 11 io.l11~(„ 
1'7!011 iPka 11·~11 ru zdn111l'"O. l1r·zkompro111iso11ego prnlt·jścia dn ;.ada1"1 
tratru. kli'ir) rnu:i \1 rp-.zcir przl'slać służ): ohc) m l1ogo111. 11ulorn1n rn~ 1.c1l
sl-i111 w kni.<' źri1dła tr111al1ki. i dro.,.i jej dramal)C'Zllegu kn t ałl1111a11ia. 
no !'ztuki r::uhi<·ckic 11i1· L_dl-e~ 7. całą moq przeko11a11ia _łu.żi> idei. ale S<J jak 
111t·1111 ;,1 id nie pisanc z punktu 11 )lllaga1·1 sztuki lealral11ej. ie z11aCZ) to. 
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żl' l 11;11n jl' mic-li 11m· lrnni1·z11i1• nn.:.lacł1mnr . .. Każdy 11nn"1d ju\... 111\mi 11r-
11 id i1111:1 drug:) du1·l111dzi do IH'll':- l. 11ic·ll1u 11 :zlun•". Ale· w d11j:<l'iu d11 
każclPgo 1·1·lu potrzd111' jl·sL pr.-:edt· WtiZ)~lkim rud1 naprtód, ·1 11i • kl11t'z1 •11i1·. 
luh drq1la11i1· w 111il'j~1 u i ogl:~da1111· i;ir 1\sl1·c·z. Tnwliu 11) F<._ /. i111pa~u. j1·zdi 
11i1• l'lu·1·111) pn11u:·<: w zupełn:f ni<.•proclukl) 11110.<r. Pod l) 111 11zglfdt·111 (1 >. li 
11 al i,<Ztuk radziel'k ich 11 i11it·11 luć się dla nas c1·1111:i pod11ieli1. 

Aufoni Czeehow i jt·~u ft•ah• 

Ez1·l'h11\\ uulnr .. Czajki'' . .. Wuja zku Ju„ia" ... Tw·d1 si1is1r - i ... adu. 
111~11i11111•g11 dot·h111l1.i do głosu w L •alrzc 11z~l\'d11i1 · pói110 ho 11il·111al na 
sd1) łku kr\11kil'g11 1-'ll'<'go i) 1·ia. 

ie z11acz) to. h) .1·1·11'! 1111' inlerc·;;m1ał ·1r 11 ·z1' ~111l'J · drn111al)<'Z11:,1 
l11Ó1-ezo~l._ rozp111'Z) nu ju7 11 '.łli roku Ż)c·ia 11upi :mi<•m c;11!')!0 pi"r 1~zc·1!11 
l-akl11111 go drn111alu „h1a11ow' · ł 1:m::1. ni<· li<"Z<)I' j1·~1.< ' l 111·z611i1',j!"Z\l'h 
drnhiazgó11 . t'rni1'ZJI) 1·!1. juk .. ic·cłż11 i1·Jż·" ... 0~11iadc ·z)111 "' . luli 11i1·1 ·1J pói11i„j 
~z1 eh: „Lal. ·dziu pic~1·1·· i . .Trngik mimo 11 oli". Ale ~z luki. rlzirki któn 111 
111Ći11 ić dzi~ możP111 o .. lealrze ,zcehcm a". po11 i;tah 1l11pi •ro 11 <'higu o tal11 irh 
si< d11 1iu lal jf'go ż1 cia. kicd)f z11ak11111il) pisarz \1 il'lk<! "" <! lwón·zo8ć epick:i 
miał już prawie poza . ohą. 

Teatr :zf' ·howa nnrncłził !'ir z ilul'ha OJWZ) rji przc{'iw 1\ p1'iłl'Z<"•1wrnu 
111u lcatrimi 111i1'.7.Cza1·1 ~kiP111u. zn;:ila11•111u 111·z<·z fohnknh niżn,l'h Krdo11ów. 
:"-lpaŻ) 1'1„ki ·h. Nie11 it>ł.111-yt li. L11iPd) c·zi1w i Su11!Jr)11ó11 . o kLi'ir) rh pi~ał Czi·· 
choi,· ji>sz1·l" 11- roku l::lla d11Sztzei:rł111a : „T1·n!r 11spi1łc ·11'„ll 1 1„ \\\" pka. 
zła thoroha 111iPj:-ku . Chorol1ę li' należ} przq, ·cizi{ 111inlła lul1111\iH„ ~i\' 11i.J 
niqmdoh11n". Tr ,-<1111<! 111) ;1 11') ra.7a (zpf'l11111 i przpz u~la stnrPgu profl'„om 
1 . • 'mlnl'j ltii.Lorii'·. ki1·d IP11 ntZ)\\11 w . pi'1k1<~ll\ lit1lr .. kn,...zL1m11a za

k111 n". oraz al-. Joru :::-11 l!'l ł ol1·nd111"u z .. f,nh1•1L-:irj pii·;nj·•. kti'11) ... l\\ irnlza ze' 
~111ulkir111. żr 11i1 jl'sl arlpl•!· lrr·z .. 11iPwol11ikit•m_ zaliawk;,1 dlu l'udz•·J!o pri17-
11 i.il I\\ a. I •łaz1wm, ll{'~Ołki1·111''. T1•alru li pn1l11h1wj r u11k1 j i .· pokcwej i arl'. 
~ 1 1 ez1lt'j. (zpc•li11w. choć z natur) ła"odm i po11;ci<ni;li11 ~ - ni1·m111 id;ił 
7. n1ł<·j rluszv. 

iPpow11d1.111i1• .lwn11011n" ( rnrn11 11<1 dług-o 111i•Tiil,'f'ił11 Cz1Th1111a dco 
11-alru. ~a11 1 . U<'><zl:,1 zraził si\' d11 s1\11j1·i ~ ·1 111ki. m1ażaj;!1' j•J zet ut11-(>r 11i1•zd1·
nd1111a11). Zn Io w 11api.a11l'j 11 r. 1::06 .. Czaj1'<"' pokładał duźf' 11acłziPj1" 
C1:11/. Ż<· lu zrl11IJ1 ł sir 11a ('oŚ 7.d1·n tl1ma11i1· nuw<'µ;11. że· 11 ul\' 111·1„ 11 rn 1iał 
111raz już rlojrwłl'j clramnl)CZIWj kn11 ·epl'ji 11łn. 111·j. Dlall'gu Leż odt'zuł lak 
do1k li11 i1 · ni"I""' nclzcnil'. z jnki111 spotkał· si · i la ;olluka 11a pr.1l'n·111i ·rz<' 
11 Tt·alrz1· \ l1•ksu11dr)jski111 w P·Lnshurgu. w rol-u J:;<J/. Pod ,HaŻ'niem Ll'~CI 
11i1·p1111ndz1·11ia. ktć111· 1 11u l nw::irl)„Z\ł "i ł n qlJ,trz~d knt\ki p<'lt'r,Jiur~ki<'j 
hl i ~i1 L;wd1011 11 li& iP do A. r. Kemi: .~Lara1111 "ie 1111~i • up1'1\11ir. ir· zu
dc1111111str•111 ałcm nu sreniP ·um1 eh idioLÓ11 . Żt' "z tuka JJ1uju i pod wz1rJ\'dc111 
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. f·1·11icz111111 j 1·,..t 11i1 ·1d;in 1<1. ż 1· j ";. l 011a 11i · · m ąd ra . 11i 1 ·u 11 zu 1 11iała. na11ct lwz-
111\ ;. )11a it p. it11. \l11ż1 · pu11 ;.11 !1i l' 11 ' ohrazit'. 1 1111j~1 ,_ , luaefr ·- l 1yło 111 fiaskn. 
n jaki111 111i ;.ir 11<111 1•1 11i1• ~ 1 1 i ł 1 0. ), ~ l 111 i 11 -< ! ~ d. prz~ 1-.rn. 11 \ j1Tlwk111 11 i ·c· z l'e
lt r;.hu1 !.(a pt> ł 1• 1 1 11 ·z1 ·l a l-. id1 11;pp li1111 ... ,. j : !ito 1111 -' lułPni "ohi<'. ŻI' -<koro 11npisa
łp1 11 i 11 1„1 a 11ił1 · 1 11 sztuk~. o hfitu j(lf'1) \\ lal-. i1 · pot 11ornp braki . 1tt 11idać. za
l1ucił1·1 1 1 .ju,;. 11sz1·lki1 · 11rn·z11C' i1· i i:l' 11rn~z111c1ia 111oja defi11i t11111if' ,; j\.' zcp8uła". 

l.1 T1 11 i1·il ·i1· i,·lc pis 1rz<1 11 i l' 11".Izir·lali j1·go pt'-<\ 111i1.111 u. \\'i1' ' ' i\. f..:.pni 
~~1 a 1 ulu11<il 11111 1 . ł:v<11 i 1 · j ak„ a ut11 r1111 1 .. ( 'zc1jki "". u hr. l ru;.1111 uznał "Zlukr 
za .. arntlzi 1 ·ł„ litPra lur) r11 ... )jsk i1·j ·'. .. rzr·1·z z:Hlzi11 iuj<1c-•(· i 11 li~1i1 · rl11 h.011 -
sla11lq.!1 ; llalin o11l a , J „1111 '- i ł " ruzk11-.1011 ;111i11 si\· pn•11 1i1·r1,1. Cn j 'dnak naj11a7.· 
11icjsZ<'. to to. i<- '<Z luka 11ie u ;.zła ha1"1.m·m11 oku kil'rn\\ 11id1H\ 11011opm1 slakgu 
11 Ó1H·za:o; w \lol:'l-.11ic T1•;:i lru \r11 ... 111 ·z 11 •·g11 . .luż p1ulnia:; 11 :<l ~·p111·g 11 oma11ia -
11ia rq1(•rluaru. juki111 1w11 _1 lnlr 111iał r"Ll'111·1.<.1l' "I"! d7. inłali111s1'. . ' i1' 111iro· 
1 i<'z-D.111cz ·11k11 kalPg11nr'Zlli<' d nr 11agał ~ir 11 . ~ta11 ir•u ia „Ctojki''. 

Zni1·c·l 1\·1" 11il) aul 11r 11 a li ał ~i '.' dług-o . 11 it·d1111icrzaj<}C j1·~z 1 ·z1 · l1)Ć' 1110Ż ' 
11 lt·th .. a 11wl ur·-k i111 " 1.<1pJłtt111 orga11iwlcirć111 LPgo lt •n ru. Dał sir j1·d1wk \l'rrsz
< w prz<·!..1111ac'. \ ic·1 11irm1 iu.1111 i. !..1.·1r) 11 Lr 11 "po,:;ól1 pi o.;a ł tl n 11 it•g11 o .. zaj<'P". 

.. Jr ·~ li 111 i j 1•j 11i1· dn „z. In 11111i1· z1.1r.i,11ir·„z. 1'11 .. Cwjku" j1•;.I jl'd 11 ę ::.z l uką 
11 spt"iłu 1 · ~11 : 1 . k 1 ć1rn 11 111ir· j 11 !-. 11 r1·;i;1st·ra p11r111 t1. a T) .... a111 jP"k_::. jPd)-
111111 11,_111'1łf'7. C'"111111 pi"a rz t•11 1. któn tak bardzo "i<," 11ndajC' do Lealru 
o. 117oro11 11n n·1wrl1H1rz1 ·". 

I tak ~ir lo zar ·zrło. T1·atr /\rl)"l}t '7.JI} "l11orz)ł 111· p11d11oj 1· 1-1· 1nź
dzin11ika jgt)g roku. •1 j 11i 16 grudniu l1•go:i: ruku 11y"l<)pił 1. 11111><ki,·11!-.k<) 
1111·111i1·ra .. ( ·zuj ki". klf-1ra 11 111 nłala nic•"h chan) c 111 uzjaz11 1 i ztu·hw) l. Ori tej 
1·1111 iii z11 i 11zuł ~ i ~· Cz1·..l1P11 na rPszt · z1e ia z Tealrern rlp·l)CZll) 111 , ;i:acie
; 11iaj ąl' i•'!"7.1 z1 · te11 li'. iązc-k 1> rzez po.' lul1ie11 ie Olgi l\.11ipp1 r. arl)slki lq.~ui. Lc ·

alru. 11 !'ltodz111· przez lo 1!11„!11 1111i 1· dn lr·atralnej rodzin) Tl'alru Arty~l)L'Ztwgo. 

l)ru µi111 "11kct·sc ·1n 11d11ic·l:'i 1111111 p11 .. Cwjn"'. 11) ł 11apisi111 11 l 900 ruk 11 
.. Wuja~zl'k Ja;" (afL11 .,W uj \ Llll iii '' jak kt o woli). Po Lych .,sc.;e11ad1 
z ż l' ia 11 il'j„1-.icgo" . 11a ,: t ~·]HJj<,1 w roku L902 .. Trzy .instr)'". dramat \\ .J ak · 
la<'k i Wfl'~ze i 1 -, I\ rok u l')()I. .. Wi ~nioll)' . ;:i d ·' łahędzia pie~1·1 wiclkicgu 
pbarza. 

Pi sać jednak mam\ o tym. <·u 11 niosł) sztuki Czecho\1n do ros jskil'j 
litnalUr) dramat) cznej i jaki<' rc•prrzentuj :,1 oclrrhno~d i \\ łahl·i~ o~i. „koni 
rnówinn aż jako 11 ndrri11n 111 poj(Tiu o .. lPa!rze l,ze1·hL11111'". 

\\' ięc. jak lo już zazn;H'l) k11J 11a 1u,•trpit. ll1 · n·zo~1·· drrnna l) rz1w Cze'· 
hu1H\. lub 11 Fażnj ąc >- ir .'r i ś lrj - I) I ostalnid1 jL·go <ln11 ial) ZII) c•h ul wo

rów. IJ)ł 1 na 1 . ifes la<'ją \1Ón·zpj npuz)cji przeei11ku d;111nemu teatro11i . \V IP· 

a trze l ~ m raziłv Czechowa: brak pra11d:-. odwracau ie sir od rzecz)" istu;ci. 
~zaulcrn. rul) na . • zlul'znuść" Z nir· ·h(·l·i ku Lakienm lL·aLnm i pi~zc· !'li 11j1' ~ztuki. 
tlia111dral11 ie ri1ż11r. u l1udo11 iP luinl'j. " al-.1·ji Zl'\\Iwlrwc·j 11ikłt•i. pozba11 i nr 
„111oc11)ch·· kunfliktó11 i i ·li dranm1~czn)d 1 roz11 iataii. \V prLeci\1 ie1·1 ~L11 ie d1 
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<·zt 'Zt•j i 11at·i tn?;a ru 1j l i 'fl llJl \ ki i 11 i « 11u 1110 \ \ 1:.ll ·1·g11 t• ·alra l11c·µ11 µ:„_ l u. t · z ~ 11i n a~ 

~11iad kn1n i 1111lki 11P1111 •lrz1 11 ·j . rn;o1rr1\1 aj <,11 ·1 -j ;. ir 11· d11 .... zal' l1 l11d·1.k i,· h_ nke i1· 
n ·1111 lrzn <.! zal'trp uj przez niezm ilT11i r- ~ug r'>- l) 11111 · pd i11 11 rn· 11 11· ut1q„ ,; fi. n ;r11-
dtl\\ iskn. a dr<111111l11·z 11e ro1.11i ;,1za11 i1· - fl rll"I. 1 1 11 1 u ł ;.1 11 i • · 11a ~ l 1 o j u . J.. tC:. r) rlł1 1 : \ 11 
gra jl'l;Z("1'" 11 _.-1lira:i11 i \1irlw. na11Pl po 11) j .:.1• i11 z 1,· ,1t r11 . fr„t dzi:; 1.r11z11 -

1niułe . żt opif'f11j<,1l'n !' i\' na tok i.-11 za ł11 Ż 1 '11 i ; 11 ·ł 1 .. Czaj ka '· . 1111 11 „-'1·i 11 s.11 ~} ta•! 11-
cz1 ć 111us i ała 11i1•prz) !!"' "" m 1 ą l'<' i1•r"hu r"'k<! i' 'd1li!'Z 11 11 ;c" i „k111 r1·1\\ . 11a ')kh ' 11 
d1 ; sta n 1·li l"Za l> l11111'111•. a w~r/1d k n t' k!111' 11 111 „ lab J •1 ir z1· i ~P r " 11 ok11 11 ała l"-ł11 · 
~ 1 spnwci11u 1.c· s1rn11 ) 11!1rni'w1'i11 ;1,;111 wgo t 1•a ! rt1l 11 q.~" .. łtid u i 1• 1117 :,uli-. u" . \ie 
1,alri:y ><ir tern u dz i11 ie'. . 11 111 ba rdz ir·j . ~k „ r 11 jc·,:;7.r·zc 11· 1·1.!t'n latu i'" t1·111 . j 11 :i. 
po wi d ki ·h :;11kn·:·i<l! h .. Czajki" i .. \Vuj m•zka fo „ia'· 11 T1·a t1 ·11 · -\rll ~ t11 · rn111 1 . 

1111 .1 µ;ł 1 11 i tćc 111iC"j:<n· tak i W \ padPk : !.. i<'dy Czt ·r·l1011 1" ' raz pi n 11>oz1 „ d1 ·z) l ał 
z q·kopi ::; u 11a „ l ęp11 ;1 ~m 1 1 j ;,1 "'l l11 kr .. l . .-z1 ~;„,.,1n ··, 11 zgr u111 adz1·11i u akt „ ri'm za
Ji.gła kr~·puj ąl'a !'i.-za. a j' lll 1' 111 1wd11111"t~ -.j\' g ł "") : .. l'rz 1·c i1 ·ż 111 111 1' · '. ' ! „,.111 -
ka . ln I ) lkn ~1· h e1 11 a t. .. " . .. Tf'~t • g ral- Ili<' 111 11 Ż11 a ... „ . .. 1i1· 111 :1 rid. "'! !1 lk11 
j:1kie.:. 11apo111k11i<"nia „." . 

lin też lc i-. st szl uk C1.ed111wa pn:1 po111ina o r kil' ~ l ro 11.• 1· p ~H l ) lun . kt<'.1n · rlo· 
pil' ro prZ('l. \1 h~ciwr 11) ku11a 11 i1· 11al1 ir-raj n l 1l:1~k u i) c·ia. L1 i-. doln·1.r· I'" j ·I i tr 
prn11 dr,- g-P11ia l11i in,.,1 ·1 ·11iwlurz: Stn11i ~ław ki i Ni1 ·111iro1\ i!'Z. " l) 111 ~ 11 utcll'Z<t 
pc'1i 11 i c ·j~ze I) i111 ·r p rzc•clsln1.1i1· 1·1 na "c·1·11 i1· Tc·alr 11 Arl) "I) z11Pg11 . l' 11 11 ażm: 

i 1111 ikl iwP stud ia nad rę k1tpis1·111 . n n 11 1 i ~· t na tn i łnśr'· łl' nlru i zr>społuwa pra C" a 
rPi)wriiw i a!..tnrb11 . o klór)cll j' iS<Jł Ed\1a n l l.ord 1111 Cra ig. Ż<' •• każd ) z nil'\ 1 
j l'sl l<· p~z: 11 1 aktorP11 1 c·zy aktorką. 11i ;i; 11aj11 i~·kszr· .. 011 ia z1h " Europy - w~t}" I · 
ko to. \1 po l ątzt·niu z ohlłl),;1011<) do 11ajd ro lll! i ('j sz 11· ł 1 szczf·„J1łf1 11 nprn .1:! 
~f·e1 1 il'zn:,1. złoŻ) ło sir na k n·a lizacj1·. które prz 1'szł) do k gcrn h . W. pół p ra !'a 
Czec·hu11'<t z T1·atrrm Arl) Sl)l'Zll\111 przyniusła lry1.11 11f uulo ro 11 i. a l<' :1 tro11 i 
!ługi szcn·g nieb) 11 ał) ·h . uk<Tsó11. 

\1imo lu sztuki Czed11ma nie prze ' la ł ve i ;:iż hutlzic~ 11 a111i \·t1 1tj kn 11 ki . 
), r ·I) ka da 11 11i1j s:r,a k11 · t i o11owała n iP L) lko for n1 ' ul\1 t1 rÓw. a ft• i i1·li tn · ~c: . 
.luż „lwa111111 i'· zarzucono, 7<' głÓ\11 1 ) 111 lwhal ·rc·1 11 d ra 11w1u 11 iP j1 · l h 1<111011, 
n ic· j<'~l Szasza. lecz 11 ucl a i duszn 1t ŚĆ al 111 usf1·r) :t.apadłq;u . Ji" wia lo w•"' " 
parl)ku larza. W1 l)ka110. ŻP clrn 111 a ly f.zecho1; a ob ra caj ;! s i ę 11c i :1ż \I ty111 ~ a -
1111 m kółku pr1111i 11cjuna ln) łll, \1 'rórl inl digeul'ji. g i1ncej 11 l1 rzra d 11 o~ci 
i a pa Li i. że <! l 11 d rama I) ::.a myc h ludzi ,;fa l1yd1, zd l'C') doi>< ll ) eh n i1 •d11 ł~·gt'111 . 
<'i1•1pi11t) 1· h na brak 1\o li - gdzie 11 szarzyźnie (' ~'Z)' !' l r • t 1 l'ji g in <! j 1·.l 11 0;.Lki 
n jakil'h ! 11ieuch11ytn)cli marzPn iad1 i dąże 11 ia ·h. a re. zta p111.ol' !·1j c na 1<11oif' ii 
slar)rh poz)c'jach. w L ·n1 miejscu. gdzieśm _ i ·li za. Lu li na pnt ·z ;,1 lku. \Vres1.1·i1 ·, 
ż · ztuki Czt.:chowa wywołuja w duszach widzów tylko melan ·holi • i I '. ) 111 izu 1. 

Puwuł) 11a110 ię nu autorytet 11ielkiego Tułstuja . J... tóry 11 l'rawdzic 11azy -
11 1 1ł Czecl11J\1a-cpika . niezrówna nym", a lf' ni· l'i rpiał jeµ;o szt uk. 

~ .lZ)Stko In muże b)<~ po 1·zr.'<'i łu we. lecz có;i; h)ł 11 i11 iP11 a ut n . klc'.11·\ 
11 d9Żt'11iu du oddania prawcl ·_ odtwarzał rzP ·zywi . Lo:ć laki). jaka i ~Lntnie h)ł~ 
11• ok.re ie, puprzeJz;ijące"o rewulucjg. burżuazy'nerr rozkładu? Prz i ż 
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ludzi<'. 11· p1led La11it'11iu Czr«ht111a h)li pn111tlzi11 i i łudz1)1·n ż~11 i. podoh11iP 
jak i t"ała ol:.l\·wjąo·a ith nl111o~kra!' I nil' jt>;;I pra11d•!· żr p~~\111 i z~11 (_:z'.'" 
d1owa h1 ł lwznadi:il'jn), obczll"ładniaj;11·) du. z'· Bu ohuk lak1ep;o. 1~l111L'Jl' 
i p : \t11i~m inn) - p1'S)111iz111 lw ÓrCZ), 11~nikająr-) z Lę~knol za Y)t:.il'lll l,ep
!'l'\ 111, rnzlr11 nirji<Z) m. ,..pr:111 iPclliwsz) m. Wła~nie 11 dn111mlad1 11 nich Czr
c·l;o11. 11 prz -ci 11 ir1i:;;L11 ic dn ohi1•kly 11 izmu ,..11ej cpi..:kiej proz), nir Lrnci 1rn
cłziP i . .1.;_1po11iada oclmianr na lt-p::<zl'. z11 1·i :ot\IO rozu111u i . pra11it>clliwo;l'i. 

I Lak zrozumioło i:;:o ,.;pnłel·zc•i"1~two. orw11 iadajf/CC i-ię wl1rr·11 kn L)<'C pu 
,..11011il' autora. f'osłudrnjm) wzru. zaj<)L"<'j ll)JlllWiP{lzi Olgi Knip1wr-Cz1·ch11-
11 CJ 11 irlkic•j a rł) :;; ł ki. 11 dol\) J10 pi art.U. kt o'1ra pn lim inci 111\"Źa, przez dłu <'iC 
lala h)ła 11 d:ili-z 111 1·i<g"t1 jrdll)lll z filurów Teatru rl "Licznego : 

.„ 11L1111 i Pawło11 irz Czn·hm1 lid dla T(•at ru \ rl\ i<l) «Wl'l!O 11 irl' ·j ·iiż L) l
i.o lolisl.im dra111aturgirm. l'l'z~ł 1111 „ rws 11 idzirć· i ko<"hać Jlo„jr. 11 inZ1Ć 11 1ia-
1ód i 11i i1za ' z ni111 11it•rnzwi<p.nl11i s11oj •~ !"Ztuk\'. Czt'cl1ow 1111osił 11u ~ l''ll\' 
11 i-pół ·ze. 1H· Ż) ci<'. p1Uadl' hli „l.ich nam ros) j:,kid1 ludzi przrdn·woluc') i 11l'j 
epoki. z il'h 111nr..:rniami i cit·q1ic11iami. z ich ukn l) mi Lrug1·cliami i pot'l)· 
,.],, i 111 i wzlola 111 i. C:wchm dał 11• s11 1 cli i-zlukac·h pra 11 n do Ż) l'ia mał) 111. 11 ie
do~lrzrga In) 111 luJzirnn: każe!) z 11i ·h miał JHBllO [ 01virdzirć: i ja ·ierpi~! 
i 111 ·rtr . i . 1 JO mam 11 uj · malutkir rndo: l'i'', 

\), · ród gł ni-ów o . ztuka<"h Czc-chtrn a hdy i takie-. które prn J i,-1 11 ul) i1· li 
pcf11odze11ie głównie nad1:11~«zaj1wj in :;ce11 i1„mji T(•atru 1\rt~ . l)('.Z11ego irło
.·ó11. którP ~L11 ic•nlzih. ŻP aulor id1 l 11 orzvł 11 iln l dko li hr lla. do kLÓr) d1 
Tt>alr rh. lyrzrry r1,;rahiał 111uz)k ę. L<'cz .i l n nirp~a11da. ~ztuki Czrr·howa. 
jak już zaznacz1 li ~ni) . si.i pC'łną part 1 turą, a npi11ie Igi Knipprr-Czcchuwt>j 
o 11arh1~ 1 ·i utw11r(m i z1HH'7<'11iu irl1 a11t11ra pndzidi! dli~ znt1k11111ita wi~·kszn;<: 
o~ółu . C11arnncją łrnałrj ich 1rart11;,.j jr~l przt·dr w. z1 . lki111 id1 arl~zm. kLÓr)' 
11ła ~r i111 mi . ohir !'posohami potrafił iw ~or<Jt ' o ud111 rii- Ż)l·i p ll' lll'j Ppok i 
i pn:1·k~zać je na«Lrpn\ m pokoleniom. óż z Lrgo. Żci to Ż) 1·i _ i ę zmi niło. 
Żt · lo. eo w "llul-.;wh CzPd1<111t1 l i )łu 111ariw11ir111. _lało . i' rzrcz\\1isln~ri;,1. Ż1' 
~uma l1·1nt1L)k'1 przPslafo li)<; ak1ual11a. I lrma l)kn „H(·1, izora" ~ngu lu r(wnir'l
przn-lałt1 li}r: akt11u l11 1J. a 111imo Lu knnwcli a la poz" Lała 11ir:miPrld11)tl1 dzic
łt • •n s1.!uki. Ho Io. 1·11 rodzi si1; z pra\1dli11Pgo natch11iPnia i głfhokieh przeŻ ) : 
ar l )"ł\. jr~L wi('cznir Ż)llP. 

a nrt.11111 C:w horna ~kłada . i: 1irz1·dt> wsz~stki111 111i-.irz ,„l11u tli td„gu 
i ji;z1k przep\!-lZll). 11a 11ozór prnst1. 11 islowif' 11aj..,lnrnn11icj '')C"\Zt>low'111\. 
Ni<•zró11'11111in _j1·~L c1 l1111~1: 1·harakll'f\!'I _ 1·z111d1 szczrgółó11, któn• w;;zy;;tl.i1· 
p11 sia dują za><atl11i1·w 1.iia•·z1·nil' .. kd111111 k1l1Lki111 po1·i:u:11ir1·i1·m. j1·1ln)111 11y
raz1·111. JJ•>lrafi Cz• dww W'-l:,1pi1; air arl.u~zc dawniPjl'z di objaśniaj:,i1· . d1 
mu11ologów i w~niosłrµ-n gadul~twn. n W!'z1s!l.ir le sz1·ze"óły ''"Pil'ruj<! ::-i~· 
wzaj<"nrnie i 11:nastaja" cnło;i hanlz11 ż1 wn i organil":r.11i1• z11 i:,1za11<). Jr:-l Cz!'
l'hn11 111i lrZf'lll 11 zgłd1ianiu I · 1drnln~ii lu lzi i :\rnclo11 i~l.a. w harclzo suł11d-
11\ Ili l'ir11itn1011i11 c·l1:1rakl('rÓ11. w po. łup,iwaniu _it 111il1olik1,i i alrg111 iii. a ll' 
nir l i.\ poja11 iaj:i<·ą ~ir 110 s!'l'l1il' ja!. d1•us l'X 111ac ·lii11a . lt•c ·z 11 \ łaniaj:,1r<,1 ~ir 
z żv ·ia. jako arl)!-'l)«znie uza t-1aJ11io11a erna11at"ja rz c-z 11islu;ri i praw<h. 
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. ) rnlwl zaliitq;o ptaka 1 „C1.ajcc", 11 'zek z .,Bohikicm·: .ci<1gnięly yrzez 
\ml rzejtl w „ frzl'ch iwlrnch", cz) skazane na zagładę. che · jes~cze _kw llnącc 
tli l.<'IHl .. Wi;11 io11 ego adu'·, posiadaj f! naluralną, a głęboko s1~ a]ą_cą 11) · 
nwiiv. W teatrze zt•d1011a grajQ takżr wi-z1stkie akt:csoria. marlw przc
drniol\. 1111 ra dnia. pora roku. , Igło.) Ż) ria z zewn<.1Lrz. W Z) lk • lo razt>m 
":spit'~a i uzupełnia r ę i-pcc)ficzna. suhl In ą •:~uz)kę dramal)cznego ~ło•,a . 
z l.lórrj u Czechowa rodzi się sceniczn) na~ lrOJ. 

Bu dramat H'Zn' jęz\ k Czecho,.. a posiada obok _ uge l1 wnej rytmiki, Lak?,c 
urzt·l.aj ąq 111u~} knlnu~( W . z) slk i 111ut1· 11· ~ dru.n1al) czn~j e~ ·presji spł ) 11 ~J Q 

11 zti~allniczą nwloclir. I rz1 pomnijm1 ·obie. 11 JC'lokrolnie. Jak mol) 1 ~.ne-
11mlni. powlarzan) bolesny krz)k ' in): „J~5lr1~1 ~zajką!„ .. _lub ~akoncze
nit· „Trzech ~ió:;;Lr'". ki 1h clź11 iękom o I dala] QC"J si ę pułko11 t"J ork1C'slry Lo 
i1<irzi ~Z) ci h~ płacz lr)I~) i pc111Lar:u11.i przrz nh1 _sł~l\\a: _..WirJziała 1 11, wi~
Jziułam„." . klóq m tm1 arz). Z) konlrapuukl we>. tcl1rne11 lgi : „Gdvb). l!1 mnz
na b)łu "" i( • dzicć. gd) I' ) lu 11wżna J:du 11i<"dzi~~··:'· Alh ,_ d1?l~lt1]ący zz_n 
~ 1 - n\, jak głos pn'mat·zrnia. stuk ~iekll'ry w .. ~i ·.n1 bll)IH sadzie , __ luli zac~
diajt)f') \I oddali "łos d1.11011ków odjrżdżają c~o popzdu 11 fornl~ _tqze sztuki. 
na którego tir i-taq sługa irs mamroezr . 11 OJ<'. p łnP prZ) gnębiancr"o mu
tku ~ł<rna: .. djl'diali„. O mnie zapomnieli .. .' ·. 

Jakież Lo W!'Z) i-lku in11 od grzmi1!cPgo. kalaslrofi zncrro zuLrzaskiwania 
drzwi w zako1"1<;zcniach sztuk da1111iejszyd1. szluk „z akl'ją''. kLÓr) ·h ko1'1~u111• 

11 ) łaclownnia nic pnkr) w:ijl} we\1 nrLrzn:j pu_ Lki. :p L) ~a111y :; i ę z Z?' m~ po
dolm\ m u 1 b_cna i l\h1Płcrlincku. ule 111kl m doro11 nUJe Czt"cho11 owi w eks
prl':j; i W} 1110 11 i, lakit'h u~lalnich. zaci ·haj QC) eh akordów. 

\1 lir}rZn) tok i ściszoną harmonię sztuk Cze:howa. rzadko WJ~adaj~ głn· 
;; 11 i 1 ·j~zc ,kord). ale kicch nulor przt>z u~la liohalerow 1la1c wy_raz w'.•rzr.1 o.~
lii.-Li m przekonaniom. zdoh) wa i-ię na moc-n) ton o długow1c zn J no~nosc1. 
kl<'>;, gł\ hoko zapadu 11 ~11 indomu~ć i-łu -~w.r~). Rozbiór . ztuk Czf'Ch01_1 a od 
slron1 Lr'Ś i ni lrż1 " za1nil·rzl'11ia ·h ni111e1szego artykułu. przypo111111am 
11 irr t) lku tlla ]11"7.) kłarl u :ikf'r11l) literackiej d) ~kusj i z „Czaj ki'·, lub prnro ·ze 
słowa z „Trzrrh · Ó.lr": 

.. 1\aJ:;;z!"rlł cz;"· l.icth uu 11«1.1-.Lkid1 11adt·i:1..,a 1111\\ał11irn . !'Z) kuje sit; zdrn-
11 a. mocna hurza. kt 'ra idziP. j1•;;i już hl iska. i która prrdk11 z1ln U<·hniP z na· 
szc·~o !'połc C'zl'1°1slwa ll'n i:1t 11t1. oho jrt 11r":.,:. uprze lzl'nie do prac). zii;n iłą 11udr„.'' 
T 11 już jc•:<t t·a11lu. firmlli 7hli7.a jąr<•j się rrwolucji. tlopdnit>11ir111 którc~o - ą 
da I. zt· "ł' '"a Tuz1·nha ha: „ .„ Brd~· pra!'ował. n zn jakich' lal d11 adziP~tin pirl: 

luh lrz \olzil'Śt·i . prac1111a<: h ·dzit> już. kaid) człowiek. Każcl) !" 
Sn•niC'.1111' 11t11on Czrt· łi1111 a sta11 iaj<~ Lcalruwi tlużr 11 magania. lal'zego 

~pro;;Lat i111 licz rrszt) jrd) Il) l~ lko Tł'alr 1\rl)!'l1cz11 "? dp<111i1·dż. na lo (J) la-
11ir dajP 11ar11 j1•t.le11 z ar l )kułów. opuLlikmHlłl)t'h s11rgo cza::;u I\ ru·)j~ki111 
1·n1"uJ1i„111ic .. TPatr' : 

.. Tnjc·11111icJ 1·zc•eli1111-,l-.i1•go naslroju lk11iła w q lmif' jcau łown. I olo 
r)llllll trgo do:-łudiali :;j\' u l.torz~ TPalru Arl)Slycznego''. 
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f\.iedy po wielkiej l'aździerniko1\cj J{pwolucj i zaslana1\ i anu · 1ę nad .pra· 
1H,l tratrÓ\\ i repertuaru. odpowiadająrego no11cj rzc ·zywistośe i . ptidniu ł) sil( 
wó11 kq L1 cznc ~ło ) pod atlr 'S<·m alLualno~<:i sztuk Czcehowa. 1ie brakłu 
11.;rórł l)ch gło.ó11 i lakieh. które l\1ierrlził). :i.e 1 011ej l{osji. 11 1101 ej 
1•poce. przed lud:i.mi CZ)nu i nm1·Pgo r}lmu. ZPch1111a «rać: ju:i: 11it• należy . 
'I\ mcza.cm ,.'trz) s ioslr) '· i .. Wiśniow) sad„ n ie . diodził} 11 dal Z) 111 eitmu 
.,, repertuaru T1•a tru rl)St)t'znego. prz) 11ido1111i zapełnio11ej wła'nic przez 
prwd,;ti111 i«idi 11011 cgu. radzicckiego pokolenia. I jt'sz ·ze raz. wbrt>w głosom 
kr) I ) ki. spulcn~eń two uprlll ieclziało ię po ,;tronie autora . I\ owa 11 i1l o11 nia ra
<lziPcka nie dała . ię pt•zl a11 ić uroku ohco11 ania z autorem „:m oj<'go·· Czccho-
11 a. I I n b)ł najwi k. i) I r) umf znakomit µ;o pi arza. 

TPn i11. l\ 11kt raclzircki<'j zuioro11 oś ·i . p< tkał sir tr:i: z aprolia L;! ze stron) 
aulor)·l<·lu. który 11ciC'ia dziś najpełniej i najdoskonalej idPał) . t'Z) Il) i dą
:i:P11ia całf•j Radzieckiej Rodzin) . Crnrralissi111us Stalin. z11 ra ając ię d na
ruclu w goclLi11n1·h rrnjcir7.sz)cł 1 irnaga11 z na11ałą wrogów. ll')tnienił nazwi~ku 
.zrcluma 11 Śród imion ros1j , kicrnu "en ·u najdroż!'IZ)Ch. i111ion . )mholizu· 

j ;,1nr·h ;:.ło11\'. . iłr i clurn1· eałcµ;o 11ar 1clu. •Jraz jego nie ' 111il'rlelii:! kultur\). 

' ło11 a il' odun;:.Z<) ~ i r zaró11 no dn pisarza jako 1·pika. jak i do lwórc) 
. .teatru'·. 
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