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Ostatnie. lata - to renesans 
teatru· Czechowa na scenach 
świata. Inscenizacjotn, będącym 
zresztą często próbami i pr~
-zycjami odczytania go - jak się 
zwykło mówić - na nowa~ to
warzyszą dyskusje. ..Jak grać i 
wystawiać· dt'amaty tego ,pisarza. 
uważanego za twórcę teatru ro
syjskiego: bardziej czy mniej 
rzewnie. l)ardziej czy mniej sa
tyrycznie. 

Telewizja - trzeba to poWie
dzieć - dość. r;zadlto sięga po 
ten reper'tuar i dlatego 'ka~ą 
pfó.bif' wystawienia i przybliżenia 
widzom twórczości Czechowa 
uznać należy; już w założeniu, za 
pożyteczną i słuszną. Także de
cyzję Lidii Zamjlce>iw wystawienia 
w Teatrze Telewi'zji Katowickiej 
przetłumaczonej i zaadaptowanej 
przez siebie tpo.Wieści pt. „Dra
mat na polo.'Waniu". Ta. w isto
cie na pierwszy rzut oka, dość 
błaha tematycznie historyjka o 
zabójstwie pewnej dziewczyny 
oraz związanym z tym wypad
kiem śledztwem, posiada jednak 
sporo walorów, które czynią . ją 
atrakcyjną dla inscenizatora i 
widza. Sensacyjna, kryminalna 
niemal osnowa dramatu, tak 
rzadka u pisarza, •który rezy;gnu
je zazwyczaj z atrakcyj:nej fabu
ły i rozbudowanej akcji, splata 
się tutaj z dyskretną, powściąg
liwie przekazaną wymową ~o
łeczną (anormalny układ stosun
ków społecznych, w którym m.in. 
młoda biedna dziewczyna. wycho
dzi za mąt iza starego ~owieka); 
mamy też w „Dramacie na po
lowaniu" po prostu Rosję z jej 
małymi dworkami ziemiańskimi 
i z .przygn,ębiającą codziennością 
życia •na prowincji. 

Gdyby Czechowa. _Lidii Zamkow 
zechcieć umieścić w owych dys
kusjach dotyczących współczesnej 
interpretacji dzieł tego pisarza 
- byłby to oczywiście · Cze
chow najbardziej skrajny, naj
bardziej 'Satyryczny, i-roniczny\ a 
nawet groteskowy, bliski jut Go
golowi. 

Lidia Zamkow chciała maksy
malnie wykorzystać szansę, jaką 
daje w telewizji „realizm obser
wacyjny" w two.rzeniu obrazu 

D 
rzeczywistości. W szeregu luźno 
powiązanych, wzafem.nie się uzu
pełniających epizodów - ,rzeczy
wistość, i tak przecież u Czecho
wa namacalna, zaostrzyła się, a 
nawet skrzywiła; .a 01braz .pew
nej niewielkiej społeczności przy-

. brał dość niesamowite wymiary, 
ewokując właśnie gogolowski, 
koszmarny obraz rosyjskiej - .pro
wincji, ludzi i ich spraw. Ujaw
niło się to głównie .prze.z zaaran
żowa_'lie scen zbiorowych, gdzie 
Zamkow.' wychwytywała z tłumu 
ka;rykatury, jak rów.nież w ry
sunku .głównych postaci drama
tu - hrabiego, sędziego śledcze
go, obydwu ~obiet, 

Lidia Zamkow, zgodnie z inten
cją pisarza, pragnęła podkreślić 
jego krytyczny :Stosu.nek do kon
fli'ktu .i do postaci, a zwłaszcza 
do przyczyn społecznych, które 
taki konflikt mogły · wywołać. 

-NAPOIOWANIU 
Ale w atmosferze ironii i gro
te~ki, niejako już p0nad t~kStem 
Czechowa, w ~reśla.niu mo
mentów zjadHwie ironicznych C"{.Y 

nawet sarkastycznych, w ,potrak
towaniu postaci, także .przez 
aktorów, jako wypadkowej pew
nych tez Sil><>łeczno-politycznych, 
ulotniła się gdzieś w widowisku 
specyfika, cienka· Czechowowska 
atmosfera - powściągliwości w 
wyrażaniu uczuć i stanów psy
chicznych, atmosfera rosyjskiej 
zwyczajności i codzienności; za
mierzona dyskrecja . autorskiej 
intencji nabrała wyrazu dość 
jawnie dydaktyCZillego. Był to 
po prostu inny .Czechow. Ale czy 
lepszy? 

T-rzeba przyznać, że zabiegi re
żysera skoncentrowane wokół do
stosowania utworu do wymogów 
małego ekranu uwieńezone zosta-

. ły powodzeniem. Od strony for-

rnalnej ..POWStał spektakl prze
myślany i zrealizowany staran
nie. Posługując się często zbUże
niem i półzbliżeniem. twórcy nie 
tylko dobrze u.kazali sytuacje 
kameralne, lecz także sceny z 
większą ilością osób. Starali si~ 
właśnie indywidualizować tłwn 
(scena weselnego przyjęcia czy 
polowanie) - C'o zresztą znane 
Jest od dawna sztuce filmowej 
- za pomocą wychwytywania i 
izolowania ,postaci, w celu przy
bliżenia ich choć na moment wi
dzowi. 
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