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Andrzej Prozorow. syn ś . p . generała Prozorowa - Piotr Tokarz 
Natasza, jego narzeczona z sąsiedztwa. później źona - Irena Wójcik 

Olga, jego siostra - Agnieszka Przepiórska 
Masza. jego siostra - Marta Zięba 

Irina. jego siostra - Monika Fronczek (gościnnie) 
Fiodor Kułygin. nauczyciel gimnazjalny, mąź Maszy - Ryszard Węgrzyn 

Aleksander Wierszynin, dowódca. gość z „wielkiego świata" - Dariusz Maj 
Mikołaj Tuzenbach, źolnierz . potem narzeczony Iriny - Łukasz Brzeziński 

Wasilij Solony, żolnierz - Andrzej Szubski/Krzysztof Grabowski (gościnnie - PWST) 
Iwan Czebutykin. lekarz. rezydent. zakochany w ś.p. pani Prozorow - Dariusz Skowroński 

Inspicjent - Iwona Skiba 
Realizacja świateł - Tomasz Bernaś/M i rosław Orlowski 

Realizacja dźwięk u - Tomasz Mądro 
Kierownik produkcji - Roman Bernat 
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Z listu Czechowa do brata Aleksandra 

[ . .. ] „OJciec pisze, że sprawi Iem mu zawód" 1tp. Słyszę to od C1eb1e już po raz tysięczny. Nie ro
zumiem, czego chcesz od ojca I Wiadomo, że jest przeciwnikiem palenia tytoniu i nielegalnych 
związków - czy chciałbyś go przekabacić na zwolennika I Taka rzecz może się udać z matką i ciot
ką, ale nie z ojcem To twardy krzemień, nie gorszy od sekciarzy-raskolników, 1ego nie poruszysz 
z miejsca . W tym chyba jego sila [ . . ] Czy doprawdy nie wiesz o tym? To dziwne . 
[ . .. ] Co Ciebie obchodzi, jak na Twój związek zapatruie się ten czy inny raskolnik? Po co się 
do niego pchasz, czego szukasz? Niech myśli, co chce. To jego raskolnicza sprawa . Wiesz, że 
słuszność jest po Twojej stronie, wi ęc obstawaj przy niej, choćby ojciec Ci nie wiem co pisał, nie 
wiem jak cierpiał. W proteście (całkiem niezależnym) właśnie tkwi smak życia, móJ drogi. 

Każdemu wolno żyć , jak chce i z kim chce, to prawo kulturalnego czlowieka, a Ty widocznie 
w to prawo nie wierzysz [ ] To Twoje gniazdo , Twoje ciepło, Twój ból i radość , Twoja poezja 
- a Ty latasz z tą poezją jak ze skradzionym jabłkiem , na każdego patrzysz podejrzliwie (co on 
o tym sądzi), każdemu podtykasz ie pod nos, jęczysz, narzekasz . . l .. ] Zależy Ci na zdaniu 01ca71 
A cóż to Ciebie obchodzi? I tak nikt Cię nie zrozumie, podobnie 1ak Ty nie rozumiesz „ojca sześ
ciorga dzieci", 1ak dawniej nie rozumialeś uczuć ojcowskich .. Nie zrozumie Ciebie nikt, nawet 
najbliżsi, bo i po col Żyj sobie i basta. [ I 

A ja na Twoim miejscu , gdybym byt żonaty, nikogo nie prosiłbym nie tylko o zdanie, ale nawet 
o zainteresowanie. To moje „ja" to wyłącznie mój departament i żadne siostrunie nie mają prawa 
[ .. ] wścibiać tu nosów, gotowych do zrozumienia i wzruszeń. Nie pisałbym również na temat 
radości ojcostwa . . Nie zrozumieją. a manifesty wykpią - i słusznie 



Antoni Czechow 

Z monologu Andrzeja (Trzy siostry, akt Ili) 

Dlaczego nic nie mówisz. Olu? Czas już zaprzestać tych fochów i nie dąsać s ię nie 
wiadomo o co ... Jesteś tutaj. Maszo. Irina też jest tu, świ etn i e, powiemy sobie wszystko bez 
ogródek i raz na zawsze. Jak macie do mnie pretensję? Co? [ .] 

Tylko powiem i pój dę. Zaraz . . Po pierwsze. macie jakieś żale do Nataszy, mo1ej żony, co 
zauważyłem od dnia naszego ślubu . Natasza to wspanialy, uczciwy człowiek , szczery i szlachet
ny - takie jest moje zdan ie. Ja moją żonę kocham i szanuję, rozu miecie, sza n uję i żądam, żeby 
ją szanowali wszyscy. Powtarzam, to uczciwy, szlachetny człowiek, a wszelkie wasze ża le to. za 
pozwoleniem, zwyczajne fochy. 

Po drugie, macie mi, zda1e się , za złe, że nie jestem profesorem uniwersytetu i nie pra
cuję naukowo. Ale pracuję w ziemstwie, jestem cztonkiem zarządu i tę służbę uważam za równie 
świętą i wzniosłą , jak służbę dla nauki. Jestem członkiem zarządu ziemstwa i traktu j ę to jako 
zaszczyt, j eśli łaska .. . 

Po trzecie .. Chcę jeszcze powiedzieć .. Zastawitem dom, nie pytając was o zgodę . „ 

Owszem, tu 1estem nie w porządku i proszę o wybaczenie Do tego kroku zmus iły mnie dtug i.„ 
trzydzieści pięć tysięcy. Nie gram już w karty, przestałem od dawna, ale najważn i ejsze, co mogę 
powiedzieć na swoją obronę, jest to, że wy jako kobiety dostajecie emeryturę po ojcu, a ja nie 
miałem żadnych ... dochodów, że tak powiem .. 

[ ] Natasza to najlepszy, uczciwy cztowiek . Kiedy się żeniłem, zdawało mi się, że bę
dziemy szczęśl iwi .. . szczęśliwi wszyscy ... Ale mój Boże .. Kochane moje siostry, drog ie siostry, 
nie w ierzcie mi. nie wierzcie ... 
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„Gdy 111,is,: dohr} 7onę, /J;-u·vc,: 1 mocn.7 harharą. mo?osz live calkow1c1e zadowolony/ ;yl·1a 
przyslowie kaukaskie. 

Europę przecinają w idzialne i niewidzialne granice. Jedną z takowych jest granica smakowa pomiędzy 
światem herbaty i kawy, przebiegająca w miejscu zachodniej granicy Rosji. Bialorusi i Ukrainy, a zarazem 
wschodniej granicy Po lski . W Rosji nikomu nie przyszłoby do głowy, aby żona przyniosła rolnikowi na pole 
kawę . W Polsce - jak najbardziej . W Rosji mówi się nawet. że Rosjanin. który nie pije herbaty. jest tak rzadko 
spotykany jak ten, który nie pije wódki . 

W ZSRR byty dwa obszary, w których produkowano herbatę - Krasnodarski Kraj i Gruzja. Herbatę 
produkowano również w Azerbejdżanie . Mimo to o dobrą herbatę trzeba się byto sta rać . W latach 70. i 80. 
na rosyjskim rynku królowały tzw. herbaty „cyfrowe", które zamiast nazwy miały na opakowaniach numer. 
Szczególn ie pożądany byt numer 36 - mieszanka herbaty indyjskiej , uważanej w Rosji za najlepszą i herbaty 
gruzińskiej lub krasnodarskiej, w proporcji 50 na 50. 

Herbata jest nieodzowną częścią rosyjskiej kultury. Mówi się, że kto nie pije herbaty, ten nie ma 
sity. Niektórzy żartują - herbata nie wódka, dużo się nie wypije [ ... ] Na ca łym świec i e picie herbaty w Rosji 
kojarzone jest z samowarem. I rzeczywiście. samowar to wyłączn ie rosyjski wyna lazek. Pierwszy powstal 
w warsztacie metalowym braci Lisycynowów w Il pot. XVIII w Pod koniec XIX w produkowano je już na 
szeroką skalę i w przeróżnych kształtach . Najbardziej powszechny stał się samowar kielichowy, wewnątrz 
którego wspawana była rura do rozpalania ognia. W naczyniach o takim kształcie trudno podtrzymać ogień 
Może to brzmieć zabawnie. ale ro lę miecha pełnił niejednokrotnie skórzany but o długiej cholewie. nakla
dany na czubek rury. Paliwo do samowara stanowi ły często szyszki sosny 
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Na samowarze stawiano mały, zwykle porcelanowy czajniczek do zawarki . Gdy zawarka. czyli 
przygotowany w czajniczku napar. nabierała mocy, nalewano trochę do szklanki i zalewano całość wrzącą 

wodą z samowar . [ ] 
Herbatę w Rosj i pije się w szklankach (stakanach) lub w filiżankach. Jako że lubiana jest herbata 

bardzo gorąca, szklanki wyposażone są w specjalny uchwyt. tzw podstakannik Na Zachodzie uważa się 
za herbatę rosyjską herbatę z plasterkiem cytryny, tymczasem sposobów picia herbaty w Rosji 1est pewnie 
tyle. ile gustów jej miłośn ików [ 1 

W Rosj i opanowano także różne metody picia herbaty. Do kanonu opowieści o rosyjskich szpie
gach weszły już te o nie wyjmowaniu łyżeczki ze szklanki , ale są i inne. Pod koniec XIX w np wśród 

wołn iców pojawi ł się zwyczaj picia herbaty ze spodeczka Wylewało się troszeczkę na spodek i siorba ło 

czaj. który szybciej t rac i ł swą bardzo wysoką temperaturę . Jest także kilka sposobów na picie herbaty z cu
krem: w nakładku - do herbaty trzeba nałożyć troszkę cukru. w prikusku - koniuszek kostki cukru macza s ię 

w herbacie. odg ryza s ię go i popi ja gorzkim napojem. w prigladku - kładzie s i ę ki lka kostek cukru na ta le
rzyku i tylko s ię im przygląda . 

Rosja l eży w granicach świata wyznaczonego przez tradycje herbaciane. Herbata 1est napo-
1em bardzo towarzyskim, pozwala się delektować. prowadzić długie rozmowy z przyjaciółmi . dyskutować 

o sensie życia Być może właśnie ona jest jednym z elementów stanowiących o tajemnicy rosyjskiej duszy. 

Siergiej Mat1unin 



l . ] Parzenie herbaty jest sztuką , wielką sztuką Uczyć się jej na leży w Moskwie. Najpierw lekko 
nagrzewa się suchy czajnik. Następnie wsypuje się do niego herbatę i szybko zaparza wrzątkiem z samo
wara. Pierwszy napar należy po chwil i zlać do fi liżanki, wówczas herbata staje się czystsza i bardziej aro
matyczna. Potem znów czajnik zalewa się wrzątkiem do jednej czwartej jego objętości , odstawia na tacę 
do herbacianej zastawy przykrywając z wierzchu ściereczką i czeka trzy i pół minuty. Następn ie dolewa 
się wrzątku do pełna, przykrywa z powrotem i chwilę odczekuje. Boski orzeźwia jący i wzmacn iający napój 
o pięknym zapachu jest już gotowy. [ ] 

A. J. Kuprin Jama 
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. I Samowar to nie tylko urządzenie do gotowania wody To przede wszystkim symbol ogniska 
domowego, przy którym gromadzili się wszyscy domownicy. Zaproszenie do wspólnego biesiadowania 
przy samowarze oznaczało chęć miłego spędzenia czasu . 

Cata magia parzenia herbaty w Rosji wiąże się z wytworami tamtejszych manufaktur : cudownymi 
porcelanowymi filiżankami. wysokiej Jakośc i srebrami i pysznymi dodatkami do herbaty w postac i słodkich 
konfitu r. [ ] 

Tomasz Foczpańsk1 Five o'clock 

PS. 

W latach s i edemdziesiątych Polskę odwiedzato mnóstwo wycieczek ze Związku Radzieckiego. 
Herbata expresowa . tzn. w saszetkach nie była wówczas towarem zbyt znanym w ich kraju. Podczas uro
czystej kolacji w restauracji cala wycieczka patrzyła na torebki herbaty spoczywające na ta lerzykach obok 
filiżanek z wrzątkiem . Nikt nie wiedzia ł . co począć . Polski pilot wycieczki, który lubił zażartować, dostojnym 
i powolnym ruchem wz i ął saszetkę do ust i powoli zapocząt popijać ją wrzątkiem . Kelner. który podszedl 
po chw ili do sto lika omal nie zemdlał widząc k ilkanaście osób. którym z kącików ust zwisa ły sznureczki 
z karteczkami z napisem herbata expresowa. 
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