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ANTONI PAWŁOWICZ CZECHOW (1860-1904) - rosyjski 
nowelista i dramatopisarz, z wykształcenia lekarz; mistrz 
małych form; na wczesną twórczość (1880-86) składa się 
wiele drobnych utworów, humoresek, felietonów, aneg
dot, drukowanych (gł. pod pseud. Antosza Czechonte) 
w pismach humorystycznych; przeważały tu obrazki 
obyczajowe, artystyczne miniatury z życia urzędników, 
kupców, ziemian i chłopów, łączące komizm z wyraź
nymi akcentami społecznymi (m.in. Śmierć urzędnika, 
Kameleon).( ... ) W 1890 odbył podróż na wyspę Sachalin, 
słynne miejsce zesłania i katorgi, w jej wyniku powstał 
utwór Sachalin (1895), swoiste połączenie pracy nauko
wej ze szkicem historyczny, w którym Czechow wystąpił 
jako lekarz-naukowiec, pisarz i społecznik.( ... ) Artystycz
nym osiągnięciem Czechowa są sylwetki psychologicz
ne postaci kobiet (m.in. nowele Trzpiotka 1892, Anna 
na szyi 1895, Dama z pieskiem 1899). Światową sławę 
zyskały jego dramaty (nie znana przez wiele lat mło
dzieńcza sztuka Platonow, powstała w 1881, Mewa 1896, 
Wujaszek Wania 1897, Trzy siostry 1901, Wiśniowy sad 
1904), odtwarzające tragizm powszedniej egzystencji 
zwykłych, przeciętnych ludzi, zazwyczaj pozbawionych 
woli działania; wplecione w monotonię codzienności 
konflikty pisarz ukazywał w aspekcie ogólnoludzkim, 
społeczno-psychologicznym, a zarazem czysto rosyjska; 
dramaturgia Czechowa, o specyficznych właściwościach 
formalnych, niwelująca tradycyjny podział na gatunki 
literackie, eksponująca warstwę epicką oraz szczególną 
rolę podtekstu i aluzyjności, jakkolwiek jest związana te
matycznie z życiem i problemami społeczeństwa rosyj
skiej, zwłaszcza inteligencji schyłku XIX i XX w., ma wy
miar uniwersalny, dociera do świadomości estetycznej 
czytelników i widzów z różnych kręgów kulturowych 

Pisarze świata, PWN 1995 r. 



Łopachin 

Łopachin 

Będzie pani ściągać od letn.ików co najmniej po dwadzieścia 
pięć ruhl1i rocznie za dziesięcinę i jeżeli ·pam niezwłocznie da 
ogłoszenie, to ręczę głową, że do jesieni nie zo.stanie pani ani 
jednego wolnego skraw~ wszystko- ro-zchwytają. Slow.em, wi1n
uuję, jest pan~ ura·towana. Położenie eudo:wne, rzeka głęboka. 
Tylko, oczywiście, należy w,szystko doprowadzić do porząd
ku, oczyścić ..• na tprzykład, powiedzmy, ro.zebrać wszystkie sta
re budynki, ten dom, który już się na nic nie zda, wyrąbać 
atary wiśniowy sad ••• 

Raniewska 

Och, mój drogi, mój wypieszczony, cudny sadzie! ..• Życie mo
je, młodości moja, szczęście moje, żegnajcie!... Żegnajcie!. .. 

••• 
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Tu przecież nie chodzi o poprawność, o sprawność i kulturę wy
konawczą. Teatr Czechowa rodzi się na nieco wyższym piętrze, 

gdzie odnaleźć się daje treści i znaczenia, jakie mogą być wy
powiedziane słowami pisarza. Gdzie byłoby miejsce na własne 
przeżycia i własny stosunek do świata, nie do roli i do sztuki. 
Czechowa - wtedy, gdy stawał się wielkim teatrem - nigdy nie 
gr a n o. Nie szukano wtedy „sposobów na Czechowa" (kum
kanie żab, albo dialog iskrzący się rytmami polki, albo dźwięk 
łkających skrzypiec za sceną), nie zastanawiano się, czy mówić 
tekst wolno albo szybko, z rosyjską melancholią czy francuskim 
esprit, nie liczono guzików przy kamizelce i wstążek przy ka
peluszu. Nawet nie pytano: śmieszne to czy smutne, dramat 
czy komedia, heroiczne zdarzenie czy żałobne. Wszystko to 
wiadome było potem, gdy już teatr wiedział, po co wystawia 
Czechowa. I co grając Czechowa ma do powiedzenia. 

JERZY KOENIG 
Fragment recenzji z premiery „Wiśniowego sadu': zrealizowa
nego w Teatrze Polskim we Wrocławiu (reż. Maria Straszewska) 
w 1977 r. 
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Łopachin jest ważną postacią w sztuce, także według samego 
autora. To co prawda kupiec - pisał Czechow - ale porządny 
człowiek pod każdym względem, powinien się trzymać zu
pełnie przyzwoicie, inteligentnie, niemałostkowo. Sceniczny 
Łopachin „trzymał się" rozmaicie - Edward Lubaszenko u Jarec
kiego (Stary Teatr, 1975) był nawet bardzo sympatyczny - prze
ważnie jednak jak cham ze zwycięskiej burżuazji. Łopachin 
w przedstawieniu Grabowskiego (Maciej Jackowski) nie jest 
chamem. Nie wiadomo kim jest. Nie wiadomo, czy gryzie go 
konflikt zWarią, nie wiadomo, czy ma świadomość, że decyduje 
o przyszłości swojej i innych. Jackowski stara się co prawda 
grać „nowobogacza': ale nie widać w tej grze, czy udana trans
akcja z Raniewską cieszy jego Łopachina, ani czy ten wierzy 
w perspektywy swoich racji. Tym samym tonem, którym snuje 
wizje nowego życia i nowych letnisk rozmawia z Warią, takim 
samym wciąż posługuje się gestem, niezmienną - mało wyrazi
stą - mimiką, intonacją, spojrzeniem. Podaje tekst - chciałoby 

się powiedzieć. 

NATALIA DASZYŃSKA 
Fragment recenzji z premiery 11 Wiśniowego sadu': zrealizowane
go w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (reż. Mikołaj 
Grabowski) w 1994 r. 
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Antoni Czechow 

WIŚNIOWY 
SAD 

Tytuł i główny wątek tematyczny jest wielką przenośnią, peł

nym poezji skrótem, artystycznym obrazem, który nam uzmy
sławia wielorakość i złożoność, a zarazem siłę i nieodwracalność 
wielkich zjawisk społecznych . 

WOJCIECH NATANSON 
Fragment recenzji z premiery „Wiśniowego sadu': zrealizowane
go w Teatrze Starym w Krakowie (reż. Krzemiński Władysław) 

w 1954r. 

Świat podoba nam się coraz mniej, przestajemy lubić samych 
siebie i cicho nucąc „a to wszystko nie tak, nie tak, nie tak'; 
przekonujemy się, że miałkość zawsze bierze górę nad wznio
słością, a nasze życie, jak z Czechowa właśnie: nijakie, nieudane, 
nieszczęśliwe i tyleż żałosne, co śmieszne. W dodatku sami 
sobie winni jesteśmy. Nie można na nikogo zwalić odpowie
dzialności. Nawet i ustrój zmienił się na lepszy i zmusił nas 
do reinterpretacji Czechowa. Szczęsna Arkadia straciła swoją 
mocną lokalizację w czasach przedrewolucyjnych. W ogóle 
wyparowała nie wiadomo dokąd . Okazało się, że prawdziwe 
szczęście nasze z ustrojami nie ma wiele wspólnego. Może 
jest tak, jak ktoś kiedyś napisał na murze, że „ lepsze jutro było 
wczoraj''. Kto wie? 

PIOTR GRUSZCZYŃSKI 
Fragment recenzji z premiery „ Wiśniowego sadu': zrealizowane
go w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (reż. Hajfec Leonid) 
i w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie (reż. Paweł Łysak) 

w 1997r. 

Teatr Dramatyczny 
im. Aleksandra Węgierki 
ul. Elektryczna 12 
15-080 Białystok 

Kasa teatru czynna 
w godz. 10-13 i 16-19, 
codziennie z wyjątkiem 
poniedziałków, 

tel.: (085) 74 99 175. 

Rezerwacja i informacja 
o repertuarze: 
Biuro Promocji i Sprzedaży 
w godz. 8-16, 
od poniedziałku do piątku, 
tel.: (0-85) 74 15 740, 
fax: (0-85) 74 16 267, 
e-mail: promocja@ 
teatrdramatyczny.bialystok.pl 

Cena: 5 zł 

Spektakl zrealizowano 
przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

Kwiaty na premierę sponsoruje 
Kwiaciarnia „Jaśmin'; 
ul. Warszawska 44, 
tel.: (0-85) 732-22-51 
www.jasmin.pl 

Wykorzystane w programie teksty 
i zdjęcia pochodzą ze zbiorów Instytutu 
Teatralnego im. Z. Raszewskiego 
w Warszawie. Za pomoc serdecznie 
dziękujemy. 

Okładka i str. 3: fot. w. wdt~wz 8~ O ~ 1 lnsty utu ea r 

sponsorzy 

@ 

z 
u CU 

Ili 
s 
o „ E 
CU -o o .::t. 
QJ (\j 
I... 

I o .~ c „ () .... 

o o ~ (\j 

Ol ::i. 

ego fil g: CU 
::J 

a. A. .... 
D 




