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Urodziłem się w 'l'aganrogu w 1860 roku. naukę w g imna zjum w Taganrogu ukończyłem 

w 1879 roku. W 1884 ukończyłem wydział medyczny na Uniwersytecie Moskiewskim . .1 
1888 otrzymałem na(!;rodę im. Puszkina. 'li 1890 odbyłem podróż na wyspę Sachalin , 
przejeżdżałem przez Syberię , wracałem drogą morską . W 1891 odbyłem podróż po 
Europie, gdzie piłem doskonałe wina i ja d łem ostrygi. ·.y 1892 urządziłem jubile

uszową bibę z '11 .A.Tichonowem. Zaczęto mnie publikować w roku 1879 w "Striekozie". 
Zbiór pism : "Pstre opowiadania" , "0 zmierzchu" , "Opowiadania" 1 "Ludzie po -

nurzy" 1 "Pojedynek". Grzeszyłem ról'mież w dramaturgii, ale umiarkowanie. Tłu -
maczono mnie na różne języki z wyjątkiem obcych. Jednak Niemcy tłumaczyli mnie 

już dawno temu. Czesi i Serbowie róvmież mnie uznają. Francuzi nic nic mają prze
ciwko mnie. Tajniki miłości poznałem w wieku 13 lat. Jestem w doskonałych sto -
sunkach z lekarzami, jak również z pisarzami. Chciałbym otrzymać rentę. Param 

się medycyną i nawet zdarza mi się , w lecie, robić sekcje zwłok . czego nie ro -

bilem już od dwóch czy trzech lat. Z pisarzy najlepiej lubię Tołstoja, z leka -
rzy -·Zacharina, 

1892 



daki Czechow? 

„Wujaszek W:mia" zmarłego w lipcu 
1 ~10" roku Czechov.:a ma już 0 lat sie
d0mdziesiąt. Autor pisał sztukę od roku 
1896, w październiku .1899 weszła na 
scenę Teatru Artystycznego, w reży

serii Stanisławskiego i Niemirowicza
-Danczenki. Powinniśmy więc być wy
starczająco mądrzy, by umieć odpowie
dzieć na najpróstsze pytania: jaki ro
dzaj literacki sobą reprezentuje; kto 
jest j ej bohaterem; jaki jest stosunek 
autom do przedstawionych postaci, po
błażliwy, pełen współczucia, ironiczny; 
wreszcie - k to jes t winien losowi bo
::citerów - cznsy, w których żyją, oni 
sami, czy los, przypadek - a więc nikt. 
A przede wszystkim - jaki jest sam 
Czechow. Na seminarium uniwersytec
kim od takich właśnie pytai1 trzeba by 
zaczynać an~1lizę „Wujaszka Wani". 
I od takich pytai1 - wcale nie uczo
nych, jak widzimy, może nawet prymi

tywnych - rozpoczynać winny się roz

pr awy o Czechowie-dramatopisnrzu . 

JerZJ.) Koenig 

Mają jednak z tym autorzy owych roz
praw kłopoty. Nie potrafią - przyzna
ją się do tego w chwilach szczerości -
na te pytania odpowiedzieć. Owszem, 
próbowano tego. Próbował tea tr, pró
bowali historycy literatury, stawiali je 
sobie czasem recenzenci teatralni po 
obejrzeniu kolejnej p remiery, myśleli 

o nich zapewne widzow ie. Odpowiedzi 
były mądre. Czasami wydawało się n a
wet, że są tra fne. Nigdy jednak nie by
ły pełne. Zawsze stosunko\.VO łatwo by
ło je obalać; każde następne przedsta
wienie, książka, rozprawo. teoretyczna , 
artykuł dziennikarski nie tylko mogły, 

ale musiały zaprzeczać swoim przeciw
nikom . Wtedy, gdy czas zmieniał ludzi 
s tawiających te pytania. 
Kłopoty ze znalezieniem odpowiedzi 
nie są rzecz jasna wymysłem naszych 
czasów. Z pytaniem, jak rozumieć sztu
ki Czechowa, zetkniemy się przede 

wszystkim śledząc konflikty Czechowa 

<:kolejnymi epok<1mi . I z ludźmi. którzy 

różnie rozumieli świat , w k t j rym żyj ą . 
Ograniczmy się do samej Rosj i. To, co 
dla pierwszego reżysera Czechowo., Sta
nisławskiego, było dramo.tern, a może 

nawet tro.ged ią, dla au tora było kome
dią, o. może nawet wodewilem. Meyer
hold , w okresie, kiedy w<1lczył z no.tu
:·::ilizmem tea tralnym, gotów był przy
znać Czechowowi z<1ledwie ro.ngę epi
.;ona tradyc.i i Turgieniewowskiej. Ma

.i akowski i opinio. najbardziej rewolu
cyjnej sztuki rndzieckiej Czechowa się 

wręcz wyrzeka ła („G nuś'liej ą na kuna
pie ciocie Man ie i w u.iciszkowie Wa
nie"). V./ tych latach no.wet S t anisł:lw
ski opuści ! ręce („P o ty m, co przeżyliś
my, nic możnci już płakuć tylko dlo.tcgo, 
:' e jakiś oficer wyjeżdża , że kob ieta zo
'.;ta je sama. Czechow nie cieszy. P r;:e
ciwnie. Nie m~m ochoty go więcej 
:':'.rać" ) . W „Poradniku r cpcrtuo.rowym" 
:~ roku 1929 - to już cshtni przykł2d, 
ho z ich mnożcni:i niew iele w końcu 
nowego wyniko. - sztuki Czech owa (z 



wyjątkiem „Wiśniowego sadu") były 
umieszczone w grupie „B": „Utwory 
klasyczne o wybitnych wartościach fo~
malnych, mające niewielkie znaczenie 
z punktu widzenia potrzeb społecz
nych"; zaś pierwszym w Związ~~ Ra
dzieckim po dłuższej nieobecnosci tego 
autora na scenie wielkim przedstawie
niem Czechowowskim były „Trzy sio
stry", pokazane przez Niemirowicza
-Danczenkę w przeddzień wybuchu 
wojny radziecko-niemieckiej. 
Próbowano grać Czechowa z melan
cholijną zadumą - i powstawały w 
ten sposób piękne, ważne przedstawie
nia. Próbowano teatr Czechowa uzna
wać za satyrę na gnuśność Rosji car
skiej - ze sporym powodzeniem. Pró
bowano doszukiwać się w jego sztukach 
akcentów heroicznych, afirmujących 
przeczuwanie dni przewrotu rewolucyj
nego - i to się udawało. Próbowano 
grać te sztuki jako wesołe, do łez roz
śmieszające wodewile - robiło to bez 
trudu kilka teatrów. Próbowano odczy
tywać dramaty Czechowa poprzez wzo-

ry beckettyzmu - zabieg taki również 
wieńczyło powodzenie. 

Pierwszy wypadek - to, że biegnące 
lata zbliżały się do Czechowa bądź od 
niego oddalały - da się stosunkowo ł.a
two wyjaśnić. Przynajmniej pozornie. 
Da się wyjaśnić tym, że nie każda epo
ka miała czas - i nie każdej epoce 
było wolno - wsłuchiwać się w_ d~a
gnozy Czechowa. Czechowa anahzu]ą
cego człowieka wyłowionego z śpieszą
cego dokądś tłumu, badającego je~nos~
kę, lubiącego mówić, że wprawdzie ~i
dzi, wie, dostrzega - ale nie rozumie. 
„J eśli artysta, któremu wierzy tłum, 
odważy się stwierdzić, że nie rozumie 
nic z tego, co widzi dokoła, będzie to 
już jakaś zdobycz w dziedzinie myśli 
i duży krok naprzód". Nie jest to wyz
nanie Czechowa wcale paradoksem żar
tobliwym, próbuje on potrzebę takiego 
zabiegu uzasadnić sokratesowską mą

drością: „Tłum sądzi, że wszystko ro
zumie i wie, a im jest głupszy, tym -
w jego mniemaniu - szersze ma wid-

nokręgi". Powiedzmy sobie, że tę sa
mą mądrość sokra tesowską chciał za
wrzeć w swoich sztukach. Bo chyba 
chciał. 

Ale nic tłumaczy to zjawiska drugie
go: tego, że są te sztuki tak b'.'lrdzo ela
styczne. Że tyle epok teatralnych mo
gło się z powodzeniem karmić tą lite
raturą. Tak elastyczne, że do Czecho
wa przyznawać się mogli Stanisław

ski, Piscator, Tairow, późny Meyer
hold, gniewny teatr angielski , bulwa
rowy teatr paryski, Maugham i Arihur 
Mill er. I że różne teatry - mowa tu 
nie o stylu, ale o rodzaju - dawały 

się odnal eźć w „Czajce", w „Wujasl'.ku 
W ani", „Trzech siostrach'', „ Wiśnio
wym sadzie". Teatry smutne i melan
cholijne, teatry zabawne i ironiczne. 
Próbowano to na różne sposoby objaś
niać. Mówiło się o zabiegach nazywa
nych nieładnie „przefunkcjonalizowa
niem" tekstu dramci.tycznego, którym 
dramaty Czechowa najłatwiej - z ra
cji swoich ni edopowiedzeń - si ę pod

dają. O i ym, że ich mistrzostwo lite-

rackie potrafi stawić czoła każdej, naj
bci.rdziej nawet natrętnie jednoznacznej 
interpretacji teatralnej. O tym wresz
cie, że każda próba interpretacyjna jest 
możliwa, ponieważ wszystkie pozosta
łe - inne - okazywały się w prakty
ce jedynie cząstkowo „prawdziwe". 
Nie tu miejsce na szczegółowe refero
wanie tych poglądów. Są na pewno 
warte przestudiowania, wypowiadali je 
ludzie mądrzy; w tekstach sztuk Cze
chowa, w zarejestrowanych przez his
torię teatru ważniejszych przedstawie
niach, wreszcie - w dziejach insceni
zacyjnych dramatu Czechowowskiego 
znajdziemy wiele argumentów przema
wiających na rzecz każdej z owych tez. 
Z jednym jest tylko kłopot. Że tez 
owych (i dowodów, tezy te potwierdza
jących) jest niepokojąco dużo. I że każ
da z nich - choć brzmi logicznie -
głosi coś wręcz przeciwnego niż po
przednia. Dla widza oglądającego dzi
siejsze przedstawienie pożytek z tego 
byłby wątpliwy. Zamiast mu coś wy
ia ś nir._ zreferoun• l"lie ich z:;igmatwaloby 



mu jedynie w głowie. Tak jak zagma
twana jest - z tego punktu widzenia 
- ta część nauki o Czechowie, która 
mówi o jego dramatach. 
Kłopoty z objaśnieniem przyczyn ela
styczności interpretacyjnej dramatów 
Czechowa powinny więc podsunąć 

wniosek dosyć stanowczy: że może 

gdzie indziej - nie w strukturze dra
matu i nie w objaśnieniach historycz
nych - szukać trzeba rozwiązania za
gadki. Spróbujemy tego; ale najpierw 
kilka wyimków z listów Czechowa, w 
których autor „Wujaszka Wani" „nie 
pisze sztuk", ale w zwykły sposób, bez 
stosowania dwuznacznych zabiegów li
terackich, notuje swoje uwagi, spo
strzeżenia i refleksje. 

„Nie wierzę w naszą inteligencję , dw u
licową, obłudną, histeryczną, źle wy
chowaną, leniwą, nie wierzę nawet 
wtedy, gdy cierpi i uskarża się, bowiem 
gnębiciele jej rodzą się z jej wbsnego 
łona. Wierzę w poszczególnych ludzi, 
widzę ratunek w poszczególnych jed-

nostkach rozsianych tu i ówdzie po ca
łej Rosji, bo czy to inteligenci, czy chło
pi - siła tylko w nich, chociaż ich 
n1ało ." 

„Malu jemy życie, jakie ono jest - i 
dalej ani kroku ... , choćby smagano nas 
batem. Nie mamy ani bliskich, ani da
lekosiężnych celów, a w duszy pusto, 
jak wymiótł. Polityki nie mamy, w r e
wolucj ę nie wierzymy, Boga nie uzn'.l 
jemy, d ucbów się nie boimy, a ja oso
biście nie boję się nawet śmierci i śle
poty." 
„Nie mam specjalnego upodobania ani 
do żandarmów, ani do rzeźników , ani 
do uczonych, ani do pisarzy, ani do 
młodzieży. Firmę i etykietki uważam 
za przesąd . Moje sanktuarium to lud z
kie ciało, zdrowie, rozum, talent, na
tchnienie, miłość i absolutna wolność -
wolność od przemocy i obłudy, jaką

kolwiek przybrałyby postać . Oto pro
gram, którego bym się trzymał, gdy
bym był artystą dużej miary ." 
„Kto szczerze sądzi, że wyższe i dale
kosiężne cele są nam tyle potrzebne 

co krowie, ż e "cale nasze nieszczęście» 
właśnie vv tych celach, temu zos ta je 
jedno - pić , jeść i spa ć, a kiedy to 
wszystko obrzydnie, rozpędzić się 

i wal nąć łbem o żelazny kufer." 
„Publiczność jest zawsze i wszędzie 

jednakowa: mądra i głupia, serdeczna 
i bezlitosna -- zal eżnie od nastroj u . 
Zawsze była stadem, któremu potrzeba 
dobrych pastuchów i psów, zawsze szł« 
tam, dokąd prowadziły ją pastuchy 
i psy." 
„Za milczenie, za brak powagi, za ja
łowość rozmów nie czyl't od powiedzial
nym siebie ani mnie, tylko - jak po
wiada krytyk a - <• epokę»." 

„Pisarz nie musi byt sędzią swych po
staci a ni tego, o czym mówią, tylko 
bezstronnym świadkiem. . . Ode mnie 
wymaga si ~ tylko jednego - żebym 

miał talent." 

Jeszcze jedno mówiło się o szt ukach 
Czechowa : że są to opowieści o melo
dramatycznych romansach zabłąka
nych i rozfilozofowanych inteligentów. 
To było przyczyną, że tylu poważnych 

ludzi dr amaty t e po prostu lekceważy
ło . Czechow był dla nich przede wszy
stkim autorem nowel i opowiadal't , na 
sz tukach - nudnych , rozwlekłych , me
lodramatycznych - stawiali krzyżyk . 
Trudno się z tym poglądem spierać. 

J est sprawą osobistą . Dla jego wy 
znawców nie istnieje zresztą - tylko 
dla n ich - problem d wu- czy wielo
znacznego sensu drama tów Czechow::i . 
Sens jest tylko jeden , wprawdzie ne
gatywny - ale pozazdrośc ić im tego. 
Myśl i i opinie Czechowa wybrane na 
chybi ł-trafi ł z jego kor esp ondencji nic> 
miały nic objaśn iać . Miały być tylko 
tekstem, chwilą lektury, któr:1 zakol't 
czyć można z uśmiechem, ze zr ozumie
n iem, z politowaniem dla autora, z po
czuciem obcości, z chęcią polemiki. Do
tyczą sprciw i zjawisk w k onkretnym 
kraju, w Rosji ; w konkretnych Ll tach , 
w osta t nim dziesięcioleciu ubiegłego 

wieku; w konkretnym ustro ju społecz

ny m, w kr ;:i ju feuda lnym, do którego 
wdziera się z opóźnieniem lrnpitcilizm 
- i który zbliżał się do rewG'lucji. P ow-



tórzone dzisiaj znaczą już - bo zna
czyć muszą - coś zupełnie innego. I 
różnie mogą być odbierane. Jak -
o tym państwo już wiecie sami. Proszę 
o jednym pamiętać: rodzaj państwa 

reakcji zależny jest nie od tego, czym 
tekst przeczytany przed chwilą jest na
prawdę. Zależy od czytelnika, od jego 
wiedzy o świecie, stosunku do życia, 

doświadczeń, ideałów, które są mu bli
skie. To wszystko, co o sensie, o wy
mowie, o elastyczności interpretacyjnej 
sztuk Czechowa powinno być przede 
wszystkim powiedziane. 
Rozwiązanie w.gadki jest więc proste -
i jednocześnie wykrętne. Powiada bo
wiem, że właściwie rozwiązania takie
go nie ma. Że sens - w miarę jedno
znaczny, dający się logicznie objaśnić, 
powzięty nie z założonego z góry roz
mysłu, ale tropiony w samej materii 
życia - dramatowi Czechowa nadaje 
zmieniaJąca się współczesność. Naj
pierw teatr, który - chce tego ery nie, 
poprzez żywych lud;;d teatr ten two
rzących - tkwi po uszy w swoich cz::i-

sach. A potem - publiczność. Czyn
nik najważniejszy. Publiczność, która 
sama, zgodnie z własnymi doświadcze
niami, z własnym rozumieniem życia, 

mechanizmów ludzkich, odpowie sobie, 
czy spraw y wujaszka Wani, Soni, do
ktora Astrowa, Heleny, profesora Sje
riebriakowa są dla niej śmieszne, obce, 
bliskie, smutne, rozweselające, melan
cholijne. Czy główną postacią jest na
prawdę wujaszek Wania, a nie - jak 
to wielokrotnie dotąd bywało - doktór 
Astrow. Czy ta sztuka o rezygnacji -
tak jak w ogóle rezygnacja - jest dra
matem, komedią, farsą. I wreszcie -
czy ostatni monolg Soni, powiedziany 
po tym, co się z bohaterami tych „scen 
z życia na wsi" stało - czy ten jej mo
nolog każe się roześmiać, czy chwyci 
za gardło. „Cóż robić, trzeba żyć! Bę
dziemy żyć, wujaszku Wania." „Będzie
my żyć" pociecha? przestroga? 
obietnica zmiany? A może ostatnie sło
wa ginącego człowieka , który do koń
ca chce wierzyć, że nie wszystko jest 
jednak daremne? 

Mój ukochany 
„Wujaszek Wania" 
Aleksander Zelwerowicz 

Jedną z najbliższych sercu mojemu i 
moim upodobaniom sztuk teatralnych 
jest dramat A. Czechowa pt. „Wujaszek 
Wania". Ze sztuką tą wiąże mnie cały 
splot uczuciowych wspomnień i zna
miennych w moim życiu teatralnym 
wydarzeń. 

Pierwsza m oja żona wychowana w Ro
sji, kształciła się w Moskwie i w du
chowym niejako posagu wniosła mię
dzy innymi gruntowną znajomość prze
bogatej li teratury rosyj skie j i szczyto
wy entuzjazm dla teatru oraz uwielbie
nie dla wielkiego talentu Czechowa i 
jego utwor ów. Specjalny zaś kult pie
lęgnowała właśnie dla „ Wujaszka 
Wani", którego oglądała na scenie 
MCHAT-u. Cały szereg wieczorów spę
dziliśmy na głośnym czytaniu i komen
towaniu wspaniałych opowiadań t ecro 
wielkiego pisarzo i innych jego utw~
rów, oczywiście w oryginale, wśród 

których najbardziej adorowaliśmy 
„Wujaszka Wanię". W ogóle bakcyl 
teatru, który zresztą tkwił we mnie od 
dziecka, rozwinął się i okrzepł pod 
wpływem mojej żony, a główną jego 
pożywką były sztuki Czechowa. Mogę 
śmiało puwiedzieć o sobie, że wszedłem 
na scenę pod znakiem sztuk Czechowa 
z najgorętszym marzeniem zagra nia 
kiedyś -- w dalekiej przyszłości -
właśnie Wujaszka Wani. 
I dopiE: ro po trzech latach zawodowe
go akturstwa w Krakowie, za dyrekcji 
Józefa Kotarbińskiego, mój złoty sen 
o „Wujaszku Wani" przyoblekł się w 
realne kształty. Byłem najszczęśliwszy 
z ludt.i - miałem grać moją ukocha
ną, wytęsknioną sztukę, wykołysaną w 
sennych marzeniach, rolę drogiego, 
biednego Wu jaszka Wani. 
Tak się złożyło, że przez pierwsze trzy 
sezony grywałem w K rakowie wyłącz

nie albo komików, albo komicznych 
amantów we francuskich farsach i kro
tochwilach. Wujaszek był pierwszym 
żywym, r ealnym człowiekiem, którego 



tragiczny los miałem przeżyć na sce
nie i przekazać widowni. Zagranie tej 
roli było ważnym etapem w mojej ka
rierze aktorskiej, było wyraźnym 

awansem w hierarchii, stwierdziło bo
wiem istnienie w moim rejestrze aktor
skim dyspozycji, uprnwniających mnie 
do sięgania po role z krwi i kości, do 
odtwarzania ludzi, borykających się ze 
swoimi perypetiami życiowymi; ludzi 
dramatu w całym, realistycznym tego 
słowa znaczeniu. I niezależnie od rezul
tatu, z jakim wypadł ten mój egzamin 
(trudno mi samemu o tym mówić) -
otworzyl mi on nową, poważną kartę w 

mojej drodze artystyczne.i , był słuperc 
znaczącym etap w zdobywaniu tzw. 
„ostróg rycerskich'' w moim zawodzie 
Odtąd uwierzyłem, że potrafię nie tylko 
bawić i śmieszyć widownię, ale że 

umiem ją szczerze i głęboko wzruszyć. 
Drugim motywem, który głr;boko wbił 
mi w duszę ten właśnie, a nie inny 

utwór, był fakt, że to właśnie „Wujasz

ka Wanię" oglądałen1 w idealnej inter

pretucji , widząc po r az pierws7.y mi.i-

wspanialszy zespół artystów sławnego 
już wówczas i gło:3nego w całej Euro
pie Moskiewskiego Teatru Artystyczne
go w jego przej e ździe przez Warszawr:;. 
W cztery lata potem, już na terenie 
samej Moskwy, podziwiałem „Wujasz
ka Wanię " w idealnej obsadzie asów 
MCHAT-u: Helenę kreowała w 
owym czasie żona Czechowa - wspa-
niała Knipper, Sonią była żona Sta
nisławskiego - Lilina, samego Wanię 
grał Wiszniewski, rezydenta - Waflę 

niezapomniany Artiom, a doktora 
Astrowa uosabiał niedościgniony mój 
ideał, nasz mistrz i nauczyciel - nie
porównany Konstanty Siergiejewicz 

Stanisławski . 

To widowisko wywarło na mnie 
wstrząsające, niezapomniane wrażenie 

i dziś po czterdziestu kilku latach no

szę je w sercu i w pamięci świeże, nie

miruszone i drgające pełnią życia, przy 

czym słowo po słowie mogę powtórzyć 

każdy akt i każdą po kolei scenę. 

Czechow nie dał wykonawcom swoich 

postaci żadnych p om ocniczych środ-

ków, zostawiając im jedynie Silmo za
gadnienie, sam problem, który musi za
grać i do g łębi wzruszyć widza praw
dą, głębokim realizmem przeżycia wy
konawców. System oparty na „przeży
waniu", ta podstmva genialnej metody 
Stanisławskiego - nigdzie bodaj nie 
ma tak pełnego przykładowego wyra
zu, jak właśnie w „Wujaszku Wani". 
Tu trzeba przeżyć we własnej duszy 
tragizm ofiary tych nieszczęśliwych 

bohaterów ... 
Sromotnie wygnany z t zw. wilczym bi
letem z IV męskiego, filologicznego 
carskiego gimnazjum w Warszawie 
(pośrednio z powodu teatru) , w głębo

kiej Rosji s zukałem możności ukończe

nia szkoły średniej i uzyskania matu
ry. W mieście Orle, gdzie spędziłem 

dwa lata, miałem możność gruntowne
go poznania społeczeństwa ro3yjskiego, 

zwłaszcza zo.ś sfery inteligencji i kasty 

oficerskiej. A chociaż młodzieńczy mój 

naówczas sposób patrzenia na ludzi i 
brak doświadczenia życiowego mógł 
niej ednokrotnie wydawać powierz-

chowne tylko, albo nawet wręcz myl
ne sądy i wnioski - niemniej jednak 
wiele cech i rysów ogólnych, kiedy je 
reprodukuję w pamięci i podd3.ję anali
zie - daje mi w sumie dość dokładny 
obraz przekroju inteligencji rosyjskiej 
właśnie z okresu, w którym występuje 
ona w sztukach Czechowa. 
Osoba doktora Astrowa w „Wujaszku 
Wani" jest właśnie idealnie \.vyraziście 
narysowaną syntezą tego z jednej stro
ny hojnie przez naturę obdarzonego 
wieloma talentami inteligent:J a jedno
cześnie nieumiejącego odnależć: właści

wej drogi do celowego wyzyskania tych 
swoich uzdolnień, który w rezultacie 
ówczesnych warunków społecznych 

marnieje. 
Nieodrodny członek tej samej, nie
zmiernie zresztą licznej wśród ówczes
nej inteligencji rodziny bardzo uzdol

nionych i potrzebnych społeczeństwu 

jednostek, co stary doktór Czebutykin 

w „Trzech Siostrach" - Astrow w 

„Wujaszku Wani" jest niezmiernie cie

kawym, skomplikowanym i przez to 



bardzo trudnym do odtworzenia na 
scenie zagadnieniem aktorskim. 
Najcieniej, najsubtelniej, najbardziej 
pastelowo bodaj rysowana jest postać 
Soni. Ta reprezentantka swoistego typu 
kobiety z rosyjskiej inteligencji owej 
epoki jest uosobieniem romantyzmu 
owianego zniewalającym urokiem wiel
kiego czaru i kobiecego wdzięku; istota 
stworzona, aby kochać i być kochaną, 
najlepsza towarzyszka życia, na pewno 
idealna matka, nie znajduje na swojej 
drodze możliwości wykorzystania tych 
wszystkich walorów i wybiera najtrud
niejszą, najtwardszą i najlepszą drogc; 
- szuka wyjścia w pracy, która bez 
reszty wypełni jej dni. 

Jako dzieło literackie „Wujaszek" cie
szy się zasłużoną opinią dziś już kla
sycznegc utworu rosyjskiej literatury, 
zaś jako utwór sceniczny zajmuje jed
no z czołowych miejsc w teatralnym 
dorobku Czechowa„. Kocham mego 
„Wujaszka" z całego serca życzę mu 
wielkiego sukcesu i pewny jestem je
go zasłużonego powodzenia. Czechow 



Konstant~ S. Stanisławski: 

Nie próbuję opisywać sztuk Czechowa, 
gdyż jest to niemożliwe ... 
Czechow jest niezgłębiony, gdyż mi
mo codzienności, którą niby to zawsze 
przedstawia, mówi on w swej głębo

kiej myśli przewodniej nie o czymś 

przypadkowym, osobistym, lecz o 
Ludzkim (przez duże L). 
Sztuki jego są pełne akcji, lecz nie w 
zewnętrznym, ale w wewnętrznym 

swym rozwoju. Nawet w bierności 

tworzonych przez niego 1 udzi tai się 

głęboka, wewnętrzna akcj a. Czechow 
lepiej niż inni dowiódł, że akcję sce
niczną należy rozumieć w sensie wew
nętrznym i że jedynie na niej, oczysz
czonej z pseudotea tralności, można bu
dować i gruntować sztukę dramatycz
ną w teatrze. Gdy akcja zewnętrzna na 
scenie bawi, interesuje lub podnieca 
nerwy, wewnętrzna przenika do naszej 
duszy, porywa ją i opanowuje. Najle
pie j, oczywiście jeśli oba te elementy, 
to jest wewnętrzna i zewnętrzna akcja, 
jakby zlane ze sobą, osiągają jedno-

czesność. Utwór zyskuje wówczas n a 
pełni i sceniczności . Jednak za wsze 
akcja wewnętrzna musi stać na pierw
szym planie. Oto dlaczego mylą się ci, 
którzy w sztukach Czechowa widzą tyl
ko fabułę i ślizgając się po powierzch
ni traktują role pow ierzchownie, nie 
tworząc wewnętrznego życia i wew
nętrznego wizerunku. Ludzie Czechowa 
interesują przede wszystkim strukturą 
swej duszy. 
Mylą się w ogóle ci, którz:y w sztukach 
Czechowo. starają się grać, przedsta
wiać. W jego sztukach trzeba być, to 
jest żyć, istnieć, płynąć ukrytym głębo
ko wewnątrz, duchowym nurtem dzieła. 
Czechow, jak nikt inny , potrafił w y
bierać i przekazywać na:::troje ludzkie, 
przeplatać je scenami branymi z ży

cia, o zupełnie kontrastowym charak
terze, przesypując je błyskami swego 
humoru . 
Robi to wszystko nie tylko jak artysta 
o subtelnym smaku, lecz i jak człowiek 
znający tajemnicę władzy nad serca

mi aktorów i widzów. 

Niepostrz . żen ic, przechodząc od jedne
go. nastro.i u do drugiego prowadzi 1 u
dz1 za sobą . 

Czechow z a l'iyzmem prawdziwego mi 
strza potrafi c.1suwuć wewnętrzny i zew
n:trzny falsz sceniczny przy pomocy 
p1ękneJ, artystycznej i nutentycznej 
p~awdy . Jest on przy tym bardzo wy~ 
b1 edny w swe.i miłości prawdy . Niepo
trzebne m u są banalne, codzienne ro
d:zące się na powierzchn i duszy ~czu
cia,. an.i też , zanadto znnne, oklepane 
wrazema, ktore nawet my przestajemy 
dostrzegać ody. t · 1 . , , , o z u rac1 y swą wyrazi-
sto.~c. Czechow szuka swej prawdy w 
na3111tymnie jszych zakamarkach du
szy, w n aj szczerszych nastrojach. Ta 
~raw~a wzrusza swą niezwykłością , ta
Jemmcz~1~ związkiem z zapomnianą 

przeszłosc1ą , z niepojętym przeczuciem 
przys:ło~ci, z dziwaczną l ogiką życi a , 

w ktoreJ, zdnwałoby si ę, nic ma zclr~

wego sensu , k tórn szydzi i drwi z lu
dzi, budzi zdumienie lub śmieszy . 

tl. Z ofia Peiersowa 



vVlodzimierz Majakowski: 

„Literatura przed Czechowem to oran
żeria przy zbytkownym pańskim pała

cyku. Czy to będzie Turgieniew, który 
wszystkiego, z wyjątkiem róż, dotyka 
w rękawiczkach, czy Tołstoj, który za
tykając nos idzie w lud - wszyscy 
operowali słowem jedynie w tym celu, 
by wprowadzić za ogrodzenie pa łacu 

nowe pejzaże, ucieszną intrygę, ideę 

dostarczającą r ozrywki filantropom. 
Niemal w ciągu stu lat pisarze o jed
nym i tym samym sposobie życia prze
mawiali jednym i tym samym języ

kiem. Pojęcie piękna zahamowało się 

w swym rozwoju, oderwało od życia 

i proklamowało się jako wieczne i nie
śmiertelne . 

I oto słowo stało się wyblakłą fotogra
fią bogatego i spokojnego szlacheckie
go dworu. 
Zna ono obowiązujące zasady przy
zwoitości i dobrego tonu, toczy się 

gładko statecznie, niczym wygodny 

powóz. 

Lecz oto za ogrodzeniem mcile11ki skle
pik urósł do rozmiarów wielkiego 
krzykliwego bazaru. W ciche życie 

szlacheckich dworów wtargnął wielo
głosowy czechowowsk i tłum adwoka
tów, urzędników akcyzy, subiektów, 

pań z pieskami. 

Komiwojażerowie są mistrzami życia . 

Stare piękno zaczęło pękać w szwach 
niczym gorset na otyłej połowicy popa. 
Przy stuku siekier w wiśniowych sa
dach sprzedano na licytacj i razem z go
belinami, mahoniami w stylu pół tuzi
na Ludwików garderobę zużytych słów. 
Ileż ich było ! 

„l\/Iiłość", „przy jaźń" , „prawda", „ ucz
ciwość" - dyndały wyświechtane na 
wieszakach . Któż odważy się przyoblec 
owe krynoliny wymierających babek? 
1 oto Czechow wprowadził do literatury 
pospolite nazwy pospolitych rzeczy, da
jąc możność „handlującej Rosji" wypo
wiedzenia się o swym życiu. 
Czechow - autor ludzi n ieszlacheckie
go pochodzenia . Pierwszy, który zażą
dał, by każdy przejaw życia wypowie
dział się własnym językiem . 

Raz na zawsze ośmieszył wszelkie 
„akordy", „srebrzystą dal" poetów, któ
rzy wyssali z palca swój artyzm. 
A potem -
Gorączkowe życi~ rozrastających się 

miast, które wyrzuciło z siebie nowych, 

dziarskich ludzi, żądało, by jego tempo 
ogarnęło i ożywiło także i słowo. I oto 
zamiast długich okresów o dziesiątkach 
zdań - pojawiają się zwroty liczące po 
parę słów. 

Obok krótkich jak prztyczek zwrotów 
Czechowa, kwiecista mowa starców, n a 
przykład Gogola, wydaje się już nie
udolnym jąkaniem seminarzysty. 
Język Czechowa jest jasny jak „dzień 
dobry", prosty, jak „proszę o szklankę 
herbaty". 
W sposobie wyrażania myśli w zwar
tym, krótkim opowiadaniu przebija się 
naglący okrzyk przyszłości: oszczędność ! 

Te nowe formy wyrażania myśli, to 
trafne podejście do prawdziwych za
dań sztuki upoważniają nas do m ówie
nia o Czechowie jako o mistrzu słowa. 
Spoza wyobrażenia, jakie tworzy sobie 
o Czechowie zwykły fil ister, obrazu 
w iecznie niezadowolonego stękały, orę
downika „śmiesznych" ludzi, „piewcy 
zmierzchu" - wyłania się sylwetka in
nego Czechowa - ar tysty słowa, peł

nego siły i radości". 





Ilia Erenburg: 

Był wobec siebie nie tylko wymagają
cy, lecz wręcz niezasłużenie okrutny.„ 
„Nie szanuję tego co napisałem" -
mawiał; nazywał swoje nowele i opo
wieści „głupstewkami" dodając przy 
tym: „Będą mnie czytać siedem lat, po
wiedzmy siedem i pół, a potem zapom
ną". Od chwili, gdy zaczęły pojawiać 
się w druku jego opowiadania ,minęło 
nie siedem lecz siedemdziesiąt siedem 
lat, jednak zachwyt czytelników Cze
chowa nie słabnie. 

... Sztuki Czechowa nie odpowiadają by
najmniej umownym pojęciom o wido
wisku teatralnym, nie sposób uznać, że 
dają pole do popisu inscenizatorowi, 
ale oto już ćwierć wieku wystawia się 
je we wszystkich teatrach świata - w 
Moskwie i w Londynie, w Tokio i w 
Paryżu, w Sztokholmie i w New Jor
ku... Skromny Antoni Pawłowicz, 
utrzymujący, że ślęczy nad „głupstew
kami", poruszył cały świat. 

„.Czechow nigdy nie świadczył fałszy-

wie, nic mijał się z rzeczywistością, 
z prawdą życiową; jednak pokazując 
żywych ludzi nie ukrywał swojego sto
sunku do dobra i zła, idei czy idea
łów; występował raz jako świadek 
oskarżenia, raz jako świadek obrony, 
lecz mówił prawdę, tylko prawdę, ca
łą prawdę, nie pragnąc ani jeszcze bar
dziej oczernić winnego ani zrobić z 
ofiary świętego. 

... Sympatie i antypatie Czechowa są 
jasne, ale nie upiększa on tych, których 
kocha i znajduje cechy ludzkie w tych, 
którzy są mu niemili, nawet nienawist
ni. Kiedy niektórzy krytycy mawiali 
(mówią to zresztą dotychczas), że w 
jego stosunku do bohaterów czuje się 
chłód, to zdradzali tym samym własny 
swój chłód i obojętność dla prawdzi
wej sztuki. 

„.Mamy prawo uważać go za jednego 
z najpierwszych artystów XX wieku ... 
Czechow był wszędzie nowatorem: nic 
starał się przekonywać, nie wałkował 
opowieści, po prostu pokazywał. Uwol
nił opowiadanie od długich wstępów, 

wyjaśniających epilogów, od szc,zegóło
wego opisu wyglądu boh~:erow, , od 
obowiązkowych ich biografii. „Mys~ę, 

że po napisaniu opowiadania nalezy 
skreślić jego początek i koniec. My ~e
letryści tu właśnie najwięcej, kł.~m.ie
my. No i zwięzłość, trzeba mowie pk 
najzwięźlej ... " . 
... Czechow powiedział kiedyś, że na.i
lepszy opis morza znalazł w pewnym 
zeszycie uczniowskim: „~orze b~ło 

wielkie". Skromność stanowiła dla me
go nie tylko pojęcie etyczne, lecz tak-
że prawo estetyki. . 
Beletryści powiadali żartem: Kiedy 
Czechow poprawia opowiadanie, to wy
rzuca z niego wszystko i zostawia tyl
ko tyle, że on i ona byli młodz_i, ~a

kochali się, pobrali a potem byli me,
szczęśliwi. Czechow odpowiadał za~: 

Chwileczke ale przecież tak to włas-,, l' 
nie bywa ... " . 
Tołstoj cenił opowiadania Czechowa, me 
aprobował jego sztuk, uważał ~o za 
dramaturga niefortunnego; zdame to 
było dość rozpows:wchnionc. W sztu-

kach Czechowa nic nie wiązało się z od
wiecznymi wyobrażeniami o t_e~trze: 

brak akcji zarówno zewnętrzne.i Jak l 

wewnętrznej, omal nie żywe obr~zy, 

czasem z wystrzałem w samym koncu, 
tam gdzie kula znaczy tyle co kropka. 
Jean Louis Barrault mówi jednak o 
teatrze Czechowa: „Każda minuta jest 
tu wypełniona, ale ta pełnia mieści się 
nie w dialogu, lecz w milczeniu, w tęt
nie życia". 
... Powiadano, że Rosję i Rosjan Cze
chow pokazał jednostronnie, że uwagą 
swoją darzył raczej to, co złe, wulgar
ne, zwyrodniałe. To nieprawda; a _zresz
tą gdyby to i była prawda.' to ~1: do
wodziłaby jeszcze jego obo]ętnosci wo
bec ojczyzny; czy autor „Martwyc~; 

dusz" albo autor „Państwa Gołowlew 
to nie byli patrioci? Czechow był le
karzem i wiedział, że chorób nie leczy 
się przemilczaniem. 

. .. Czechow jasno rozumiał jedność kul
tury światowej. w jego notesie znajdu~ 
jemy taką uwagę: „Nie ma narodowe.~ 
nauki, tak samo jak nie ma narodowe] 



- - --- - -

tubliczki mnożenia, co w tym nar odo
wego, to nie jes t już nauką". 
.„Kiedy przejeżdżam obok pomnika 
Czechowa \V miasteczku Istra, patrzę 

7.uwsze na znajomą tę twarz i uśmie

cham się. Trudno określ ić ile mam 
wdzięczności dla tego pisa rza, najbar
dziej może ludzkiego ze wszystkich pi
sarzy . l\fowiał, że człowiek bogaci się, 
gdy pojmie system krwionośny, albo 
gdy usłyszy piękny wiersz; i oto Cze
chow naprawdę uczynił mn ie bogatym; 
odkrył m i sekrety anatomii u czuć . 

(U. J erzy Pomiano wslci) 

Toma sz 1łfonn : 

Wydaj e mi się, że długoletnie niedoce
nianie Czechowa w Europie zachodnie.i, 
a nawet i w Rosji, jest związane z je
go trzeźwym, k rytycznym i scepty cz
nym stosunkiem do samego siebie, z 
niezadowoleniem, z jakim spoglądał na 
swoje dzieło . J ego skromność, acz bar
dzo sympatyczna, nie mogla jednak bu
dzić szacunku publiczności , i przez r ią 

dał sam Czechow - jeśli wolno m1 się 

tak wyrazić - zły przykład„. 

Pozyt ywista - przez skromność, zwy
czajny sługa prawdy, który ani przez 
chwilę n ie rościl sobie prawa do wiel
kości . ( ... ) Czechow zawsze czuł potrze
bQ dopełnienia pracy li terackie j prak
tyczną, socjalną działalnością w społe

czeóstwie, między lud źmi, w życiu. Li
teratura była , by użyć jego własnych 
słów, jego kochanką, a nauka, m edy
cyna jego prawowitą małżonką. Przed 
tą drugą czuł si ę winnym zdr ady, j<1-
kiej dopuszcza ł s ię z pierwszą„. 

Dwadzieścia pięć la t - tylko tyle cza
su było mu dane na spełnienie zamia
r ów twór czych i rzeczywiście wykorzy
stał ten czas. Napisa ł około 500-set opo
wiadań , z których n iejedno ma obj ętość 

„long short s tory" . Są m i dzy n im i 
dzida wręcz mistrzowsk ie, jak np . „Sa
~ <i. nr 6", gdzie lekarz, któremu obrzy
dła doszczętnie głupota i beznadzie j
ność świata ludzi normal nych, do tego 
st opn ia zaprzyj aźnił sit: z i nteresują

cym wariatem, iż ten sam świat uznał 

go za wariat a i zamkną ł pod kluczem. 
N owela ta, napisana w roku 1892 i l i
cząca 87 stron, symbolizuj e z taką zgro
zą przewrotność i beznadziejność ów
czesnych stosunków rosy jskich, poni
żenia człowieka u schyłku samodzierża

wia, że młody Len in powiedział do 
swoje j siost r y - „Kiedy wczoraj wie
czorem przeczytałem to opowiadanie, 
ogarnął m nie n iepokój , nie mogłem w y
trzymać w swoim p okoj u , zabrałem si ę 

i wyszed łem na dwór . Miałem uczucie, 
jokby m by ł zamknięty w pawilonie 
numer 6" . 



Skoro jednak mam wymieniać i chwa
lić, muszę koniecznie przypomnieć 

„Nudną hi!':itorię", która z całej twór
czości prozatorskiej Czechowa jest mi 
najbliższa. Jest to zupełnie wyjątko

we, fascynujące dzieło przez pewien 
specyficzny, cichy smutek - jedyne 
w całej literaturze. Wywołuje podziw, 
gdyż ta historia młodego, zaledwie 
trzydziestoletniego człowieka, którą 

określa jako „nudną", jest równocześ
nie porywająca. Przy tym jest ona wło
żona w usta starca - uczonego świa
towej sławy, generała Ekscelencj i, któ
ry niejednokrotnie w swoich wyzna
niach sam się tak tytułuje. „Moja 
Ekscelencja" - mówi, a w podtekście 

słyszymy „Ach, mój Boże!". W głębi 

serca jest to bowiem zrozpaczony czło
wiek, który widzi, że w jego życiu 

brak było głębszego celu, „powszechnej 
idei", że był to w rzeczywistości żywot 
bezsensowny ... 

Kilkadziesiąt lat temu widziałem w 
Monachium jedną z jego sztuk, tych 
niepozornych utworów, których istnie-

nie wynika z sentymentu do tego, co 
umiera, co egzystuje już tylko fikcyj
nie. Sztuki te przenika sentyment do 
klasy ziemiańskiej, a efektowne chwy
ty zastępuje intensywność lirycznego 
nastroju, nastro ju śmierci i rozłąki. Był 

to „Wuj CJ szek Wania" . W sztuce te.i po
jawia się słynna znakomitość, karyka
tura bohatera z „Nudnej historii", eme
rytowany profesor, tajny radca, piszą
cy o sztuce, z której nic a nic nie ro
zumie, i tyranizujący cały dom swoją 
łzawą , starczą biedą, S\:voim urojonym 
znaczeniem i podagrą. Zero, przekona
ne o swojej godności. I do niego mówi 
pevv·na dobra kobietci, całując go na po
żegnanie: „Każ się zaraz sfotografować, 
Aleksandrze Władimirowiczu, i przy
ślij mi zdjęcie, wiesz, jak cię ubó
stwiam!" . Ilekroć w życiu przypomi
nałem sobie to: „Każ sie zaraz sfotogra
fować , Aleksandrze Władimirowiczu!" , 

zawsze się śmiałem, i to w ina Czecho
wa, jeśli kiedykolwiek o tym czy owym 
człowieku myślę: „ten powiP.ien się ka
zać wraz sfotografować!" 

Chciałbym zaznaczyć, że ::;łuwd te µisu
łem z głęboką sympatią . Ten poeta 
mnie oczarował. Jego ironiczny stosu
nek do sławy, jego wątpl iwości co do 
sensu i wartości własnej pracy, jego 
niewiara we własne znaczenie, kryje w 
sobie tyle cichej , skromnej, prawdzi
wej wielkości„. „Niezadowolenie z sie
bie samego" - powiedział - „jest jed
ną z podstawowych cech każdego 

prawdziwego talentu" . W zdaniu tym 
skromność przekształca się w \Nartość 
dodatnią . „Bądź szczęśliwy ze swego 
niezadowolenia" - mówił - „Udowod
nij, że jesteś czymś więcej od tych za
dowolonych z siebie, a może nawet 
kimś wielkim." Ale to nie przeczy 
szczerości jego wahań i jego niezado
wolenia, a praca, niezmordowana praca 
aż do końca, ze świadomością, że na 
ostatnie pytania nie z.na odpowiedzi, z 
wewnętrznymi wyrzutami sumienia, że 
jednak oszukuje czytelników - ta pra
ca pozostaje owym prawdziwym „mi
mo to". Nie inaczej, bawi opowiadania
mi stracony świat , nie dojąc n1u no-

WL' L ::;zczypLy nadzil'i tl<l ucdleni c. Na 
pytanie biednej Kati „Co mam robić?" 
ma jedną odpowiedź „Szczerze mówiąc, 
nie wiem." A mimo to pracuje, opowia
da bajki, kształtuje prawdę i bawi tym 
biedny świat z niej asną nadzieją, czy 
nawet z wiarą, że prawda i forma hu
morystyczna może działać wyzwalająca 

na dusze ludzkie i może przygotować 

świat do lepszego, piękniej~ ego życia, 
które będzie sprawiedliwsze dla ludz
kiego ducha. 

tł. Irena Boltuć 



Adam Grz"2)mała-Siedlechi: 

Czytaj cie „Step" , bo tam znajdziecie 
prawdziwego Czechowa. Czytajcie, jak 
mmeJ więcej dziesięcioletni chłopiec 

opuszcza dom rodzinny, by jechać do 
większego miasta, gdzie ma wstąpić do 
szkół. Mało powiedzieć, że jest smut
ny - jest zdruzgotany, bo czuje, że 

skończył się raj jego dziecióstwa, że 

trzeba zacząć życie. Ostatni fragment 
rodzinnego miasta, jak i mu wpada w 
oczy, to gąszcz drzew wiśniowych ros
nących na cmentarzu . Wiosną k iedy 
zakwitną „cmentarz przeistacza się w 
białe morze". Przejdą lata i dziesiątki 

lat a obraz rodzinnych drzew wiśnio
wych pozostanie w nim żywy jako 
streszczenie utraconego szczęścia. I pod 
schyłek życia, j uż nad zbliżającym s ię 

grobem napisze ów wstrząsający swoim 
spokojnym smutkiem „Wiśniowy sad' ', 
sad, który mus i zniknąć. Zniknąć 

musi, jak wszystko, co pod słońcem . 

Wiśniowy sad, ostatni akord Czecho
wowskich przeświadczeń, że życi e na-

sze to nic innego jak tylko łoskot brn
my, zamykającej raj przed wypędzo
nym zeń człowiekiem. 

Co pozosta je człowiekowi? Walczyć, 

próbować przełamać swój los, krwawić 
się w bezcelowej wierze w lepsze mo
żliwości? Nie! - z upewnieniem odpo
wiada duch Czechowa: może będzie 

można zacząć wierzyć „za jakieś dwie
ście, trzysL:t lat ," ale ns razie nie pozo
staje nic, jak tylko c i erpieć i przyzwy
czaić się do cierpienia t;:ik , jakby cier
pienie było niezbędnc1 funkcją n aszego 
istnienia. 

Przypomnijmy sobie ostatnią scenę 

„Wujaszka Wani" , kiedy to ta pasier
bica losu Sonia i tytułowy bohater 
sztuki wujaszek Wania, oboje przed 
godziną zdruzgotani nieszczęsc1 "lmi 

swymi miłosnymi , wracnją do szarości 
swojego dn i;:i powszedniego, tj. zasia
dają do rachunków majątku, którym 
administrują i kiedy to Sonia nadludz
kim wysiłkiem hamując płu cz, który 

nią miota, „pociesza" siebie i wuja 
zapewnieniem, ie t ak już, ani trochę 

nie lepiej, będzie do końca ich dni -
że tak nie sp łynie na nich ani promyk 
słońca , że tak w głuchym otępiającym 
smutku trwać tu będą bez nadzie i, bez 
uśmiechu, aż się nareszcie śmierć nad 
r.imi ul ituje. 

Nie umiem powiedzieć, czy w drama
tllrgicznej poezji świata znaleźć moż

na drugi taki przykład wstrząsającej 

r ezygnacj i ludzkiej , rezygnacj i dopro
wadzonej do swojego maksimum - do 
punktu, gdzie cierpienie niemalże sty
lrn s ię z ukochaniem cierpienia. 

W większym, czy m niejszym stopniu ta 
snma tonacja smutku, bezradności, 

cgzystencjonalnej rezygnacji i zżycia 

się z cierpieniem, z „rodzoną dubiną" 

- 1o przecież ciągły leitmotiv całej 

nic:-11:11 twórczości Czechowa. To ten 
wspomniany już „Step" . To t en umie
rający dostojn ik Kościola ze „Śmierci 
Arc11ircjo." . to te wszystkie nieszczęśl i-

we uczucia ludzkie, które dawały życie 
nawet jego humoreskom, to te więd

niej ące kobiety z „Mewy" i „ Wiśnio
\vego sadu", to te nieziszczalne tęskno
ty figur z „Trzech sióstr", t o ta tra
giczna mewa, krążąco. wokół r odzinne
go jeziora po doznanych klęskach ży

cia, to len r ozpity lekarz Astrow z 
„Wujaszka Wani" i tylu, tylu wykole
j eńców, „nieuda czników" , czy pomy
leńców z Czechowowskiego repertua
ru. Wszyscy oni i wszystko razem, co 
w tych u tworach znajdziemy , rozbola
łymi oczami patrzy w świat i nie może 
znieść h uku ł oskotu toczących się zę

batych kół życia i zdci s ię szeptać: „nie
ugamonnyj ty mir", n ieposkromiony ty 
, . . I sw1ec1e„„ 



Allrad~ce Nicoli: 

Już w ostatnim dwudziestoleciu dzie
więtnastego wieku świeży duch dawał 
się odczuć w sztukach Antona Pawło
wicza Czechowa i, gdyby kierować się 
wyłącznie chronologią, można by z peł
nym uzasadnieniem zajmować się jego 
twórczością równolegle z dramatami 
Ibsena. Chociaż początki dramatopisar
stwa Czechowa datują się z 1884 r. i 
chociaż umarł on już w czwartym roku 
nowego stulecia, to jednak fakt, że do
piero wystawienie „Mewy" („Czajka") 
przez Moskiewski Teatr Artystyczny w 
1898 r. przyniosło mu sławę, daje pod
stawę do tego, aby jego szczególny 
wkład do dziejów teatru rozpatrywać 
nie w ramach dziewiętnastowiecznego 
dramatu. Czechow wyprzedził swoją 
epokę, a cechy charakterystyczne jego 
sztuk mają więcej wspólnego z tym, 
co różni autorzy usiłowali osiągnąć w 
kilkanaście lat po śmierci Ibsena, niż 

z tym, co osiągnęli jeszcze za jego ży
cia„. 

Wiele lat minęło, zanim specyficzny 
artyzm Czechowa zdobył sobie pow
szechne uznanie. W końcu wszakże je 
zdobył, sukces zaś, jaki w ostatnich la
tach towarzyszył wielu przedstawie
niom jego sztuk, zdaje się świadczyć, 
że posiada on ową niemal nie dającą się 
określić cechę, która jedynie zdolna jest 
zapewnić sztukom teatralnym uniwer
salny i trwały żywot . Prawdę mówiąc, 
jego świat jest znacznie dalszy od ży
cia Londynu czy Nowego Jorku niż 
zabarwiony prowincjonalnym kolory
tem świat małych miasteczek stanowią
cych tło większości sztuk Ibsena, i moż
na by było przypuszczać, iż rzeczy tak 
dziwne i obce nigdy nie znajdą powo
dzenia poza granicami Rosji. Faktem 
jest jednak, że „Wiśniowy Sad" i „Me
wa" gdziekolwiek i kiedykolwiek je 
wystawiano, wykazywały swą zdolność 
docierania bezpośrednio do widowni, 
mimo panującej w nich atmosfery -
dzięki jakiejś magii, której właściwe 

działanie wymyka się spod kontroli 

naszego rozumu. Czechow zdołał na-

sycić ię osobliwą atmosferę swych 
sztuk atrybutami uniwersalnymi tak, 
że nawet tam, gdzie subtelnie wyra
żony dialog z konieczności trnci swą 
finezję w przekładach na inne języki , 

gra twórczej wyobraźni autora nadal 
rzuca ciepłe światło na jego bohaterów. 
Chociaż ilościowo twórczość Czechowa 
pozostaje daleko w tyle za twórczości ą 

Ibsena, S trindberga czy Hauptmanna, 
przyszli historycy teatru kreśląc dzieje 
sceny na przełomie dziewiętnastego i 
dwudziestego wieku dojdą być może do 
wniosku, że pod względem jakości ża
den autor nie może się z nim równać, 
tak dalece subtelność Czechowa góruje 
nad wszystkimi innymi. 

O sobie sam~m: 
... Wszyscy moi krewni zawsze mieli po
błażli\'IY stosunek do mojej pisaniny 
i nie przestali radzić mi po przyjaciel
sku, bym nie zamieniał porządnego za
wodu na machanie piórem ... 
W ciąg:.! 5 la t mojego wałęsania się po 
redakcjach zdążyłem przejąć się tym 
powszechnym przeświadczeniem, że 

należę do literackiego drobiazgu, pręd
ko przyzwyczaiłem się patrzeć na swo
je prace: z lekceważeniem - no i pi
sałem bez hamulców. Jestem przy tym 
lekarzem i aż po uszy tkwię w moje j 
medycynie, t ak, że powiedzonko o 
dwóch zającach nikomu tak nie prze
szkadz?.ło spać, jak mnie ... 

(z listu do Grigorowicza, 28.III.1886) 
Ze wszystkich piszących sobie spokoj
nie Rosjan jestem najbardziej lekko
myślny i niepoważny ; należę do po
dejrzanych; wyrażając się poetycznie, 
moj ą czystą muzę kochałem, ale nie 
szanowałem, zdradzałem ją i nieraz 
prowadziłem tam, gdzie nie należało ... 
(z listu do W. G . Korolenko, 17.X.1887) 



... Chciałbym być wolnym artystą - to 
wszystko, i żałuję, iż Bóg nie dał mi 
siły, aby być takim. Nienawidzę kłam
stwa i gwnłtu w każdej ich postaci i 
jednakowo są mi wstrętni zarówno se
kretarzowie konsystorza jak N otowicz 
i Gradowski. Faryzeizm, tępota i sa

mowola panu.ią nie tylko w domnch 
kupieckich i w kozie; \:vid zę .ie w nau
ce, literaturze, wśród młodzieży .„ Dla
tego nie mam szczególnego nnbożeń

stwa jednakowo - ani do żandarmów , 

ani do rzeźników, nni clo uczony ch, an i 
do pisnrzy, ani do młodzieży. Mark i fa 

bryczne i wywieszki uwoźelm za prze
sąd. To, co dla mnie.i najświętsze - to 
ciało ludzkie, zdrowie, rozum, tal ent, 
natchnienie, miłość i jak najbardzie j 
absolutna swoboda, wolność od prze
mocy i kłamstwa, w czymkolwiek by 
się te dwie ostatnie rzeczy nie prze ja
wiały. Oto program, jakiego bym się 

trzymał, gdybym był wielkim artystą. „ 

(z listu do A. N. Pleszczejewa, 4. X .1 88 8) 

„.Moim celem jest ubić jednym strza
łem dwa zajęce: opisać życie zgodnie 
z rzeczywistością i przy okazji pokazać 
o ile takie życie odchyla się od normy. 
Nie wiem co jest normą, podobnie jak 
nikt z nas nie wie. Wszyscy wierny 
czym jest postępek bezecny, ale czym 
jest cnota - nikt z nas nie wie. Będę 
się trzymał tych ram, które bliższe są 
sercu i zostały już wypróbowane przez 
1 udzi silniejszych i mądrzejszych niż 

ja. Te ramy - to absolutna wolność 
ludzka, wolność od gwałtu, od przesą
dów, od ciemnoty, od czarta, wolność 
od namiętności itd. „. 
(z listu do A. N. Pleszczejewa 9.IV.1889) 

... Artysta nie powinien być sędzią swo
ich postaci i tego, o czym one mówią, 
lecz tylko bezstronnym świadkiem. „ Co 
do mnie należy - to jedynie mieć ta
lent; to znaczy umieć odróżniać poszla
ki ważne od nieważnych, umieć oświe
tl a ć postacie i mówić ich językiem. 

Szczegłow-Leontiew zgłasza do mnie 
pr etensje, że zakończyłem opowiadanie 
zdan iem: „Nic się nie da wyrozumieć 



na tym świecie!" Jego zdaniem, arty
sta-psycholog p o w i n i e n rozum1ec, 
po to jest psychologiem. Ale ja się z 
nim nie zgadzam. Ludzie piszący, zwła
szcza artyści, powinni by już wiedzieć, 
że na tym świecie nic wyrozumieć się 

nie da, tak jak niegdyś wiedział to So
krates i jak zdawał sobie z tego spra
wę Voltaire. Tłum sądzi, że wszystko 
wie i wszystko już rozumie: i czym jest 
głupszy, tym jego horyzonty myślowe 
wydają się szersze. Jeśli zaś artysta, 
któremu tłum wierzy, zdecyduje się 

wyznać, że nic nie rozumie z tego, co 
widzi - to już samo to będzie wiel
ką zdobyczą wiedzy w dziedzinie du
chowej i znacznym krokiem naprzód ... 
(z listu do A. S. Suworina, 30.V.1888) 
Kłamstwo obraża słuchacza i poniża w 
jego oczach kłamcę ... Prawdziwe talen
ty zawsze trzymają się zdala od świa
ta, wśród tłumu, jak najdalej od wi
tryn. „ Nawet Kryłow powiedział, że 

pusta beczka głośniej daje o sobie znać, 
mz pełna ... 

(z listu do N. P. Czechowa, 1886) 

Gadanie o demoralizującym wpływie 

pewnego kierunku literackiego - nic 
nie daje. Wszystko na tym świecie jest 
warunkowe i nieokreślone. Są ludzie, 
których demoralizuje nawet literatura 
dla dzieci, którzy ze szczególną przy
jemnością szukają w psałterzu i przy
powieściach Salomona pikantnych 
miejsc. 
Są jednak i tacy, którzy - im bliżej 

poznają brud życia, tym stają się bar
dziej czyści . 

Publicyści, prawnicy i lekarze, wta
jemniczeni we wszystkie sekrety ludz
kich grzechów, wcale nie dali się poz
nać jako ludzie najbardziej niemoral
ni; pisarze - realiści najczę:;ciej by
wają bardziej moralni od arcybisku
pów. Zresztą żadna literatura nie może 
swoim cynizmem przelicytować praw
dziwego życia; jednym kieliszkiem nie 
da się upić tego, kto już wypił całą 

beczkę. 

Że świat „roi się od drani", to prawda. 
N a tura 1 udzka jest niedoskonał a i dla

tego byłoby dziwne, gdybyśmy dostrze-

gali na świecie samych tylko świętych. 
Sądzić zaś, że do obowiązków literatu
ry należy wyszukiwanie w tej kupie 
drani „zdrowego ziarna" to znaczy ne
gować całą literaturę . Literatura pięk
na dlatego właśnie zwie się piękną, że 

maluje życie takim, jakim jest ono w 
samej rzeczy. Jej celem jest prawda 
bezwarunkowa i rzetelna. Zawężać jej 
funkcje do takiego zadania specjalne
go jak wybieranie „ziaren" jest tak 
samo dla niej śmiercionośne jak zmu
szanie malarza Lewitana do rysowa
nia drzew, pod warunkiem by nie brał 
pod uwagę brudnej kory i pożółkłego 
listowia. Zgoda, „ziarno" - to dobra 
rzecz, ale przecież literat nie jest cu
kiernikiem, ani kosmetykiem, ani we
sołkiem; jest to człowiek obowiązku, 
dłużnik świadomości swojej i sumienia; 
skoro dał słowo, to niech się nie wy
kręca sianem, jakkolwiek byłoby mu 
straszno, ma obowiązek zwalczania 
~wojego wstrętu i brudzenia swojej 
wyobraźni życiowym blockiem„. 
(z listu do M. W. Kisielewej, 14.I.1887) 

Nawiasem mówiąc i teatry ludowe i li
teratura dla ludu - to wszystko bzdu
ry , to wszystko karmelki dla mas. Nie 
trzeba Gogola zniżać do poziomu ludo
wego, tylko lud podnosić do Gogola. 

(z listu do W. I. Niemirowicza
-Danczenki, 2.XI.1903) 

„.Trzeba starać się ze wszystkich sił, 
żeby scena z rąk straganiarskich prze
szła w ręce literackie, inaczej teatr 
zginie„. 
(z listu do A. S. Suworina, 3.XI.1888) 

.„Dlaczego na afiszach i w ogłoszeniach 
gazetowych sztukę moją tak uporczy
wie nazywają dramatem? Niemirowicz 
i Aleksiejew w mojej sztuce widzą sta
nowczo nie to, co napisałem i gotów 
iestem dać słowo jakie chcesz, że obaj 
~ni ani razu nie przeczytali uważnie 
mojej sztuki. Wybacz, ale mogę Cię za
pewnić„. 

(z listu do O. L. Knipper, 10.IV.1904) 

tl. Jerzy Pomianowski 



Ważniejsze daty] 

z życia i działalności 

A. Czechowa 

wg vVlodzimierza Jermilowa 

1860 

1869 

1876 

1879 

17 stycznia*) Antoni Czechow 
urodził się w Taganrogu 

Czechow wstępuje do gimna
zjum klasycznego w Tagan
rogu. 

P rzeniesienie s ię rodziny do 
Moskwy. Sprzedaż domu z li 
cytacji. Czechow zosta je w Ta
ganrogu sam. Pobyt u Sje liwa
nowa. 

ukończenie gimnazjum. Prze
sien ie się do Moskwy. Czechow 
wstępuje na wydział medycz
ny Uniwersytetu Moskiew
skiego. 

1880 
9 marca w „Koniku P olnym" 
ukazuje s ię pierwsze opowiada
nie Czechowa, „List obywatela 
ziemskiego znad Donu" . 

1880-1887 

1884 

1885 

Wspólpraca w pismach hu
morystycznych: „Konik Pol
ny", „Budzik", „Widz", „Od
pryski" i in. pod rozmaitym i 
pseudonimami (Antosza Cze
chonte, Człowiek bez śl0dziony, 
Ruwer i in.). 

Czech ow kończy uniwersytet w 
Moskwie. Praca w charakterze 
lekarza w szpitalu powiatowy m 
w Woskriesjensku i w szpitalu 
w Zw ienigorodzie. Ukazanie się 
w druku pierwszego tomu opo
wiadań pt. „Bajki Melpomeny". 

La tem pobyt w Babkinie (w 
pobliżu Woskriesjenska), w 
grudniu - pie rwsza podróż do 
Petersburga. 



1886 

1887 

1888 

1889 

Czecho-w rozpoczyna pracę w 
„Nowoje Wriemia". Ukazanie 
się w druku „Barwnych opo
wiadań". Lato w Babkinie. 

Ukazanie się opowiadań „O 
zmierzchu" i „Niewinne sło
wa". 19 listopada - pierwsze 
przedstawienie sztuki „Iwa
now" w Teatrze Korsza (Mo
skwa). Lato w Babkinie. 

W miesięczniku „Sjewier
nyj Wiestnik" wydrukowano 
„Step", „Ognie", „Imieniny". 
Wystawienie wodewilów „Nie
dźwiedź" i „Oświadczyny". 

Przyzna nie Czechowowi przez 
Akademię Nauk nagrody im. 
Puszkina. Ukazanie się zbioru 
„Opowiadania". Lato nad Łuką 
w pobliżu Sum w guberni 
chark0wskiej. 

Sukces „Iwanowa" w Teatrze 
Aleksandryjskim (Petersburg). 

1890 

1891 

Sztuka „Diabeł leśny" w Tea
trze Moskiewskim Abramowej 
(bez powodzenia). W zbiorze ku 
czci Garszina - opowiadanie 
„Atak". W piśmie „Sjewiernyj 
Wiestnik" - „Nudna historia". 
Lato nad Łuką. 17 czerwca 
śmierć brata, Mikołaja Cze
chowa. 

W kwietniu wyjazd z Moskwy 
na Sachalin (Moskwa, Niżni 
Nowgorod, Tiumeń, Tomsk, 
Aczyńsk, Krasnojarsk, Irkuck, 
Błagowieszczensk, Nikoła
jewsk). W lipcu przyjazd na 
Sachalin. Studiowanie życia na 
katordze. W październiku po
dróż przez Ocean Wielki i In
dyjski. W grudniu powrót do 
Moskwy. Opowiadania „Zło
dzieje" i „Gusjew" w ,,Nowo
je Wriemia". 

W marcu wyjazd za granicę: 
Wiedeń, Wenecja, Florencja, 
Rzym, Monte Carlo, Paryż. W 
końcu kwietnia - w Moskwie. 
Lato w Bogimowie (w pobliżu 

1892 

1893 

1894 

Aleksina). Pr ci ca nad „Wyspą 
Sachalin" . „Pojedynek" i „Ba
by" w „Nowoje Wriemia". 

Udział w walce z klęską głodu. 
Kupno mająteczku w Mielicho
wie. Początek współpracy w 
m:esięczniku „Russkaja Mysl" 
(„Sala nr 6"). Czechow kieruj2 
w Mielichowie walką z epide
mią cholery. Ostatnie opowia
danie w „ Nowoje Wriemia" -
„Strach". 

Ivlielichowo. Praca oświatowa. 
W piśmie „Russka.ia Myśl " 
„Opowiadanie nieznajomego" 
„Wyspa Sac'~.a !in". 

Podróż za granicę: Wiedeń, Ab
bazia, Mediolan, Genua , Nicea. 
W piśmie „Russkaja Mysl" -
„Państwo bab" . Wydanie zbioru 
pt . „Powie7ci i opowiadania''. 

1895 

1896 

1897 

Pierwsza podróż do Jasnej Po
lany z wizytą do Lwa Tołstoja. 
W pisrnie „Russkaja Mysl" -
„Trzy lata" . Ukazanie się książ
kowego wydania „ Wyspy Sa
chalin". 

Mielichowo. Podróż na Kaukaz 
i Krym. 17 października -
pierwsze przedstawienie „Czaj
ki" w Teatrze Aleksandryjskim. 
Niepowodzenie sztuki. Wyjazd 
z Petersb•Jrga do Mielichowa. 
W piśmie „Russkaja Mysl" -
„Dom z facjat'<.ą'', „Czajka"; w 
miesięcznym dodatku do „Ni
wy" - „Moje życie". 

Czechow choruje na gruźlicę . 
Pobyt w klinice prof. Ostro
umowa w Moskwie. Wyjazd za 
granicę: Biarritz, Nicea. W pi
~m:e „Russkaja l\/Iysl" - „Chło
pi''. Ukazanie się zbioru utwo-



1898 

1899 

rów scenicznych, wśród nich po 1900 
raz pierwszy „Wujaszek Wa-
nin". 

Zerwanie kontaktu z Suwori
nem w związku ze sprawą 
Dreyfusa. 12 października -
śmierć ojca, Pawła Czechowa. 
Kupno działki i b _ dowa willi 
w Jakie. 17 października pre
miera „Czajki" w Teatrze Arty
stycznym w Moskwie. Zawarcie 
znajomości z Olgą Knipper. W 
piśmie „Russkaja Mysi" 
„Człowiek w futera'.e", „Ag
rest", „O miłości". 

Sprzedaź A. F. Marksowi praw 
autorskich. 18 marca - 10 
kwietnia spotkanie z Gorkim w 
Jałcie. 26 października prapre
miera „Wujaszka Wani" w Mo
skiewskim Teatrze Artystycz
nym. Redagowanie zbiorowego 
wvdania dzieł. Sprzedaż Mieli
chowa i przeniesienie się całe.i 
rodziny do Jałty. 

1901 

1902 

Powieść „Vl parowie" - w 
miesięczniku .,lizn"'. Czechow 
wybrany członkiem Akademii 
Nauk. Wyjazd za granicę, pobyt 
w Nicei. 

31 stycznia pierwsze przedsta
wienie „Trzech sióstr" w Mo
skiewskim Teatrze Artystycz
nym (drukowanych po raz p!er
wszy w pismie „Russkaja 
l\/Iysl"). 25 maja - małżeństwo 

z Olgą Knipper. Pobyt w Jał
cie. 20 listopada - wspólna z 
Gorkim wizyta u L. Tołstoja 
w Gasprze. 

Wizyta u L. Tołstoja w Gas
prze. 25 sierpnia Czechow zrze
ka się tytułu członka Akademii 
Nauk protestując przeciwko 
skreśleni 11 M. Gorldego z listy 
członków. 

1903 

1904 

Drugie zbiorowe wydanie 
„Dzieł". Opowiadanie „Narze
czona" w piśmie „Żurnal dla 
wsjech". Praca nad „Wiśnio
wym sadem". 

17 stycznia prapremiera „Wi
śniowego sadu" w Moskiew
skim Teatrze Artystycznym. 
Powrót do Jałty. Wobec pogar
szającego się stanu zdrowia :VY
jazd za granicę do Badenwe1ler. 
Smierć w nocy z 1 na 2 lipca, 
pogrzeb w Moskwie na cmenta
rzu klasztoru Nowodiewiczego. 

*) Wszystkie daty wg kalendarza 
juliańskiego. 
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ZESPÓL 

ARTYSTYCZNY 
w 

SEZONlt::.. 

1968/69 

(od dnia 1 stycznia 1969 r.) 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny: 

Janusz Warmiński 

Wicedyrektor: 

Ryszard Kowalski 

Reżyserowie: 

Kazimierz Dejmek, 
Janusz Warmiński 

Aktorzy: 

Krystyna Borowicz, Iga Cembrzyń
ska, Joanna Chamiec, Anna Ciepie
lewska, Monika Dzienisiewicz, An
na J araczówna, Elżbieta Kępińska, 
Wanda Koczeska, Halina Kosso-

budzka, Danuta Mniewska, Krysty
na Sienkiewicz, Hanna Skarżanka - ' Aleksandra Sląska, Jadwiga Wejc-
man, Bogdan Baer, Bogusz Bi
lewski, Krzysztof Chamiec, Broni
sław Dardziński, Bohdan Ejmont, 
Edmund Fetting, Andrzej Gawroń
ski, Jan Kociniak, Marian Kociniak , 
Józef Kostecki, Władysław Kowal
ski, Stanisław Kwaskowski, Stani
sław Libner, Henryk Łapiński, Jan 
Matyjaszkiewicz, Ludwik Pak, Je
rzy Popielarczyk, Marian Rułka, 
Andrzej Seweryn, Jan Świderski , 
Zdzisław Tobiasz, Roman Wilhelmi 
Ja cek Woszczerowicz, Stanisłav_.: 
Zaczyk. 

NASZ REPERTUAR 

Nieclz-no tylko zakwitną 
iablonie 

Agnieszka Osiecka, reżyseria: Jan Bi
czycki, scenografia : Marian Stańczak, 
muzyka: Andrze j Mun dkowski 

Niemcy 

Leon Kruczkowski, reżyseria : Janusz 
W anniński, scenografia: Andrzej Sa
dowski, m uzyka : Włodzimierz Kotoński 

Biografia 

Max Frisch, przekład: Jacek Friihling, 
reżyseria: Janusz Warmiński, sceno
grafia: Kazimierz Wiśniak, opracowa
nie muzyczne : Maciej Jaśkiewicz 

Wujaszek Wania 

Antoni Czechow, przekład: Artur San
dauer, reżyseria: Kaziniierz De jmek , 
scenografia : Łucja Kossakowska 

Dozorca 

Harold Pinter, przekład: K azimierz 
Piotrowski i Bronisław Zieldisk i, reży
seria : Jacek W oszczerowicz, scenogra
fia: W ojciech Sieciński, muzyka: Wło
dzimierz K ot o?'iski (Scena 61 ) 

Apetyt na czereśnie 

Agnieszka Osiecka, reżyseria: Zdzisław 
Tobiasz, scenografia: Eryk Lipiński, 
muzyka: Macie j Malecki (Scena 61) 



Przedstawienie prowadzi: 
Kontrola tekstu: 

Kierownik techniczny : 
Główny Elektryk: 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

Kierownik Malarni: 
Kierownik pracowni modelatorskiej: 
Kierownik pracowni tapicersk iej: 
Kierownik pracowni fryzjersko

-perukarskiej: 
Brygadier sceny: 

UWAGA 

posiadacze samochodów! 

Widzowie przyjeżdżający na przedsta
wienia samochodami osobowymi mają 
prawo do be z pła t n e g o korzysta
nia z parkingu strzeżonego znajdujące
go się przy teatrze. Do wjazdu na par
king i parkowania wozu podczas przed
stawienia upoważnia okazanie ważnego 
biletu wstępu. 

Halina Staszewska 
Teresa Brzostowska 

Stanisław Misierewicz 
ZytJmunt Bomba 
Wladyslaw Hrybka 
i Henryk Krzewickiej 
Adolf Laskowski 
Antoni Wiśniew::ki 
Stefan Janowski 

Janina Chmieli7'iska 
Roman Pokorski 

WYDAWCA: 

Teatr Ateneum w Warszawie 
Redaguje: Andrzej Hausbrandt 

Opracowanie graficzne: Józef Mroszczak 






