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. I KEROWNICTWO ARTYSTYCZNE_ 

KRYSTYNA SKUSZANKA e JERZY KRASOWSKI 
ANTONI CZECHOW 



TOMASZ MANN O CZECHOWIE 
Długoletnie niedocenianie Czechowa w Europie zachod

niej, a nawet w Rosji, spowodowane zostało jego własnym, 
w najwyższym stopniu trzeźwym, krytycznym i sceptycznym 
stosunkiem do siebie, niezadowoleniem, z jakim spoglądał 
na swoje dzieło, krótko mówiąc, jego skromnością; cecha ta 
choć niezwykle ujmująca, nie przyczyniła się jednakże do 
tego, by wzbudzić szacunek świata [ ... ]. 

Długotrwałe powątpiewanie Czechowa o sobie jako 
o artyście wykracza - jak mi się zdaje - poza jego własną 
osobowość, rozciąga się również na sztukę, na literaturę 
w ogóle, literaturę, z którą wzdragał się żyć sam na sam 
„w swoich czterech ścianach". Uprawianie jej zdawało się 
zawsze wymagać· od niego uzupełnienia w męskiej, prak
tycznej działalności społecznej na świecie, pośród ludzi, 
w życiu. Literatura - by użyć jego własnych słów - była 
jego kochanką, nauka zaś, medycyna - legalną żoną, wobec 
której czuł się winny, że zdradza ją z tamtą. Stąd podróż 
na Sachalin, nad wyraz uciążliwa i niebezpieczna dla jego 
nadszarpniętego już zdrowia, stąd sensacyjna relacja o pa
nujących tam straszliwych stosunkach, która rzeczywiście 
spowodowała pewne reformy; stąd niestrudzona działal
ność Czechowa jako wiejskiego lekarza, zawsze towarzy
sząca jego pracy literackiej, kierowanie szpitalem ziemstwa 
w Zwienigorodzie pod Moskwą, walka z cholerą, którą 
prowadzi w swojej małej posiadłości Mielichowo. gdzie 
udaje mu się przeforsować postawienie nowych baraków 
i gdzie zresztą pełni też funkcje kuratora wiejskiej szkoły. 

Tymczasem rośnie jego sława jako pisarza, lecz on 
patrzy na nią sceptycznie, wstydząc się jej przed własnym 
sumieniem. „Czy nie okłamuję czytelnika - zastanawia 
się - skoro nie umiem odpowiedzieć na najważniejsze 

pytania?" 
Te słowa uderzyły mnie najbardziej; one to spowodo

wały, że zająłem się dokładniej biografią Czechowa. Jest to 
jedna z najbardziej wzruszających biografii, jakie znam. 
Czechow pochodził z Taganrogu, małego miasteczka poło

żonego nad morzem Azowskim, gdzie ojciec jego, bigote
ryjny drobnomieszczanin (sam będący jeszcze synem pań
szczyźnianego chłopa), prowadził sklepik, tyranizując żonę 

i dzieci. [„.] Chłopcy muszą· pomagać ojcu w sklepiku, pełnić 
funkcje gońców, w święta wstawać już o trzeciej nad ra
nem i uczestniczyć w uciążliwych próbach śpiewu kościel-
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nego. Uczą się też w gimnazjum taganrogskim, pełnym 

martwoty zakładzie tresury duchowej, któremu z góry po
lecono trzymać zarówno nauczycieli, jak uczniów daleko 
od wszystkiego, co trąci wolną myślą. To katorżnicze życie 
jest nudne, przygnębiające, jałowe [ „.] [Następnie] ojciec 
musi zamknąć swój sklepik i wynieść się do Moskwy, na
tomiast szesnastoletni wówczas Antoni Pawłowicz jeszcze 
trzy lata zostaje w Taganrogu i nadal wyciera ławy szkolne. 
Powinien bowiem ukończyć gimnazjum, jeżeli ma się spełnić 
jego najgorętsze życzenie: studium medycyny. Kończy 

wreszcie, przez trzy najwyższe klasy przebrnął utrzymując 
się nędznie z małego stypendium i źle płatnych korepetycji 
dawanych młodszym kolegom; otrzymuje świadectwo doj
rzałości i oto może udać się z rodzicami do Moskwy, by 
wstąpić na uniwersytet. 

Czy życie w wielkim mieście da szczęście temu uchodżcy 
z prowincjonalnego zaścianka? Czy zaczerpnie szerszego od
dechu? ówczesne życie rosyjskie nikomu nie pozwalało· 
szerzej odetchnąć. Było dławiące i duszne, pełne obłudne.i 

dewocji, komenderowane i cenzurowane przez brutalną wła
dzę, życie pełzające, zakrzyczane przez państwo. Na kraju 
ciążył absolutystyczno-konserwatywny system rządów Ale
ksandra III i jego straszliwego Pobiedonoscewa - system 
melancholii. Toteż melancholii - dosłownie - ulegał nie
jeden subtelniejszy, łaknący ozonu wolności umysł z oto
czenia Czechowa. Zamroczenie umysłu stało się losem Gleba 
Uspienskiego, pisarza rzetelnie przedstawiającego życie ro
syjskich chłopów. Garszyn, którego smutną nowelistykę 

Czechow wysoko cenił, popełnił samobójstwo. W przypływie 
rozpaczy targnął się na życie malarz Lewitan, z którym 
Antoni Pawłowicz utrzymywał przyjacielskie stosunki. Co
raz bardziej pociągała intelektualistów wódka. Pogrążeni 

w beznadziejności - pili [„.]. 

Antoni Pawłowicz nie pił, nie popadł też w melan
cholię ani w chorobę umysłową. Po pierwsze, studiował 

gorliwie medycynę, która nie podlegała interwencji pana 
Pobiedonoscewa ; co zaś tyczyło powszechnej melancholii, 
Czechow przeciwstawiał się jej wesoło w ten sam sposób, 
co w taganrogskiej głuszy; kpił, naśladował policmajstra, 
głupiego diakona, urzędnika na balu i im podobnych - już 

nie mimicznie, ale na piśmie [ ... ]. Pisał do różnych pism 
humorystycznych, chętnie drukujących trochę ostrożnej sa-' 
tyry; pisywał rozmaite zabawne drobiazgi, rzucając je na 
papier zwięźle, pobieżnie; anegdoty, dialogi, śmieszne scenki, 
lekkie szkice, ukazujące w karykaturze drobnomieszczań

skie wesela, pijanych kupców, żony kłótliwe lub takie, co 
zeszły na bezdroża, podoficera, który choć już zwolniony 
ze służby wciąż jeszcze krzyczy na wszystkich - a pisał 
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tak, że ludzie, jak przedtem w Taganrogu, wołali: „To ci 
dopiero! Jak mu to dobrze wychodzi! Ano jeszcze raz!" [ ... ] 

W dziewiętnastym roku życia Antoni był podporą ro
dziny. „Antosza Czechonte" nazywał się jako dostawca 
pism humorystycznych. [ .. . ] Gorki zabierając głos na temat 
tego Antoszy miał powiedzieć: „Jako stylista jest Czechow 
niedościgniony i przyszły historyk literatury, mówiąc o roz
woju rosyjskiego języka, powie, że stworzył go Puszkin, 
Turgieniew i Czechow". [ ... ] 

Dane mu było tylko krótkie życie. Miał dwadzieścia 

dziewięć lat, gdy wystąpiły pierwsze objawy gruż!icy; był 

lekarzem, wiedział, co oznaczają, i na pewno się nie łudził, 
że starczy mu sił żywotnych, by osiągnąć patriarchalny 
wiek Tołstoja [ ... ]. Około dwudziestu pięciu lat - tylko 
tyle czasu dane mu było na rozwój twórczy i osiągnięcie 

doskonałości. Doprawdy, w pełni wykorzystał ten okres: 
mniej więcej pięćset opowiadań wyszło spod jego pióra, 
nieraz mających rozmiary tego, co się nazywa long short 
story; są wśród nich arcydzieła jak Sala nr 6 [ .. . ]. 

And my ending is despair: te ostatnie słowa Prospera 
wciąż na nowo przychodzą mi na myśl przy wyznaniach 
starego, sławnego Nikołaja Stiepanycza, który mówi: „Nie 
lubię, grzech wyznać, swego popularnego nazwiska, wciąż 
zdaje mi się, że ono mnie jakoś oszukało, zawiodło ... " Antoni 
Czechow nie był stary; był młody, gdy kazał mu wyrzec 
te oraz poprzednie słowa, miał jednak żyć niedługo i może 
dlatego potrafił tak nieprawdopodobnie i zgoła niesamo
wicie antycypować nastrój starości. Jego stary, umierający 
uczony ma wiele rysów autora, przede wszystkim, gdy mó
wi: „Nie lubię swego popularnego nazwiska". Bo i Czechow 
nie lubił swojej rosnącej sławy i „nie wiedział, dlaczego 
ogarnia go przy tym jakiś lęk". Czyż nie okłamywał swoich 

czytelników, których „olśniewał talentem" gdy „nie umiał 
odpowiedzieć na najważniejsze pytania"? Po co pisał? Gdzie 
miał swój cel, swoją wiarę i „Boga żywego człowieka"? 
Gdzie „ogólna idea" jego życia i pisania, bez której „nie ma 
nic"? „świadome życie bez określonego poglądu na świat -
pisał do jednego z przyjaciół - nie jest życiem, lecz cię

żarem i przerażeniem". 

Pytanie: „Co robić?" stale się powtarza z umyślną nie
określonością we wszystkich utworach Czechowa; bywa 
niemal śmieszne wskutek dziwnego i bezradnego sposobu, 
z jakim postacie jego kładą nacisk na nim, na zasadniczym 
problemie życia. Nie wiem już, w której noweli tego autora 
wchodzi do pokoju dama i oświadcza: „Życie jakoby prze
sącza się przez pryzmat, czyli innymi słowy - należy je 
w świadomości rozłożyć na elementy najprostsze i każdy 

z nich badać oddzielnie". Od takich rozmów roi się w jego 
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opowiadaniach i sztukach teatralnych. Częściowo jest to 
po prostu satyra na występującą u Rosjan bezgraniczną 

i bezpłodną namiętność filozofowania i dysputowania, upra
wiana również przez innych autorów. Ale u Czechowa mają 
one całkiem osobliwe tło, szczególną, boleśnie-komiczną 

funkcję artystyczną [ ... ]. 
Jeśli prawda życia jest z natury ironiczna, to sztuka 

jest chyba z natury nihilistyczna? A jest przy tym tak pra
cowita! Sztuka jest jak gdyby pracą w stanie chemicznie 
czystym i jej kwintescencją, paradygmatem wszelkiej pracy, 
jest samą pracą w sobie. Nikt nie oddawał się pracy tak 
jak on. Gorki powiedział, że nie znał człowieka, który by 
tak głęboko jak Czechow odczuwał znaczenie pracy, jako 
podstawy wszelkiej kultury. Pracował istotnie nieustannie 
i niestrudzenie, wbrew swojej wątłej konstytucji, nie zwa
żerając na zżerającą siły chorobę, pracował codziennie, aż 
do końca. Co więcej, wykonywał tę bohaterską pracę mimo 
stałych wątpliwości co do jej sensu, mimo poczucia winy, 
że brak jej centralnej „ogólnej idei", że na pytanie: „Co 
robić?"', nie znajduje odpowiedzi, a obrazując życie i ba
wiąc, odwodzi jedynie uwagę od tego pytania. „Rysujemy 
życie tylko takim, jakim jest - mówi - i dalej ani rusz". 
Albo: „Tak jak rzeczy stoją , życie artysty nie ma żadnego 
sensu, im więcej zaś talentu, tym dziwaczniejszą i tym 
bardziej niezrozumiałą sta je się jego rola, gdyż praca jego 
służy tylko zabawianiu n ieczystego drapieżnego zwierzęcia, 
wspierając tym samym istniejący porządek". 

Istniejący porządek to nieznośne stosunki lat dziewięć
dziesiątych w Rosji, stosunki, w których żyje Czechow. Ale 
ból wątpliwości co do sensu swojej pracy, wyczucie dzi
waczności i niezrozumiałości swojej roli jako artysty są 

ponadczasowe i niezwiązane z ówcz snymi s tosunkami 
w Rosji. „Stosunki" - to znaczy: zie s tosunki, takie, które 
ujawniają beznadziejną przepaść międ zy prawdą i r zeczy
wistością, istnieją zawsze, i Czechow t akże dzisiaj ma towa
rzyszy niedoli, którzy nie czują się dobr ze ze swoją sławą, 
ponieważ „bawią świat ginący, nic podaj ąc mu ani kropli 
zbawiennej prawdy" (tak przynajmniej sądzą), którzy rów
nie dobrze jak on potrafią się w czuć w sędziwego starca 
z Nieciekawej historii, a na pytanie: „Co robić?" - muszą 

pozostać dłużni odpowiedzi; nie umieją określić sensu swojej 
pracy, a mimo wszystko pracują, pracują do końca. 

To dziwne „mimo wszystko" musi przecież coś znaczyć; 
musi mieć jakiś sens, a tym samym musi mieć sens praca. 
Może właśnie w pracy -- choćby zdawała się jedynie roz
rywką - tkwi coś moralnego, przydatnego, społecznego, co 
w końcu prowadzi do tej „zbawiennej prawdy", po którą 
wyciąga dłonie bezradny świat? [„.). 
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Czechow objawia zdumiewającą ostrość spojrzenia na 
problematyczność postępu w humanizmie i w społeczno-mo
ralnych stosunkach, jakie zapanowały po wyzwoleniu chłop
stwa w jego ojczystej Rosji - w stosunkach, które nabrały 
tymczasem powszechniejszego znaczenia. „Równolegle z pro
cesem stopniowego rozwoju idei humanitarnych - mówi 
ustami Misaiła - można obserwować i stopniowy wzrost 
idei odmiennego rodzaju. Pańszczyzny nie ma, ale za to 
(mógłby też powiedzieć: właśnie dlatego) rośnie kapitalizm. 
I wśród rozkwitu idei wyzwoleńczej, tak jak za czasów 
Batyja, większość karmi, odziewa i ochrania mniejszość, 

sama pozostając głodna, obdarta i bezbronna. Taki porządek 
rzeczy doskonale współistnieje z wielkimi prądami i kie
runkami myśli, bo sztuka ujarzmiania ludzi również udo
skonala się stopniowo. Nie bijemy już po stajniach naszych 
lokajów, ale nadajemy niewolnictwu bardziej subtelne for
my, a przynajmniej umiemy znajdować dla niego uspra
wiedliwienie w każdym konkretnym wypadku. 

Im dłużej żył i pisał, tym wyraźniej myśl jego krysta
lizowała się w następującym zdaniu: „Najważniejsze - to 
wywrócić życie do góry nogami, wszystko poza tym nie 
ma znaczenia". 

Ale jak się to ma stać, kiedy stosunki są przecież czymś 
aż nadto „danym" z góry i wszystko ma swoją nieuniknioną 
konieczność? Jak odpowiedzieć na pytanie: „Co robić'?" 

Niepokój płynący z tego pytania rozdziela się w nowelistyce 
Czechowa na wiele postaci [ ... ]. 

Po śmierci Czechowa jedno z praworządnie myślących 
pism uznało za stosowne zrobić uwagę, że ten Antoni Cze
chow także należał zapewne do „zwiastunów rewolucyjnej 
burzy". 

Nie wyglądał jak zwiastun burzy, nie wyglądał jak 
mużyk, który stał się geniuszem, niczym Tołstoj, ani jak 
blady przestępca Nietzschego. Podobizny przedstawiają 

smukłego mężczyznę w stroju z końca XIX wieku, w sztyw
nym kołnierzyku, w binoklach na sznurku, ze spiczastą 

bródką; rysy miał regularne, trochę naznaczone cierpieniem 
i łagodnie melancholijne. Rysy te wyrażają mądrą uwagę, 
bezpretensjonalność, sceptycyzm i dobroć. Jest to twarz, 
postawa człowieka, który nie ma przesadnego mniemania 
o sobie. Ani śladu zarozumiałości. Jeśli zaś nawet mądrość 
głoszoną przez Tołstoja odczuwał jako „despotyczną", a dzie
ła Dostojewskiego uważał za „dobre, ale za mało skromne, 
pretensjonalne", to można sobie wyobrazić, jak groteskową 
musiała mu się wydawać nadęta pustka. Ilekroć ją przed
stawia, osiąga niepospolity komizm. Kilkadziesiąt lat temu 
widziałem w Monachium jedną z jego sztuk, tych sztuk 
mówionych szeptem, które żyją tylko wyczuciem rzeczy 
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bliskich śmierci, już niemożliwych, a jeśli jeszcze istnieją
cych, to fikcyjnie, jak byt klasy ziemiańskiej, i w„ których 
wszystkie dramatyczne spięcia i efekty zostały zastąpione 

najsilniejszą i najsubtelniejszą intensywnością lirycznego 
nastroju, nastroju końca i pożegnania. Otóż jedną z tych 
sztuk, Wujaszka Wanię, widziałem na scenie. Występuje 

tam pewna zgrzybiała sława, skarykaturowany bohater 
Nieciekawej historii - emerytowany profesor i tajny radca, 
który pisze o sztuce, nic a nic z niej nie rozumiejąc, 

a poza tym tyranizuje cały dom hałaśliwością zramolałego 

starca, pozornym dostojeństwem i podagrą - zero pełne 

urojonej wielkości. Pewna poczciwa kobieta, mówi całując 
go przy pożegnaniu: „Aleksandrze, sfotografuj się jeszcze 
raz i przyślij mi zdjęcie. Wiesz przecież, jak jesteś mi 
drogi". Odtąd zawsze się śmieję, ilekroć przypominam sobie 
to: „Aleksandrze, sfotografuj się jeszcze raz", i Czechow 
jest temu winien, jeśli myślę czasem o kimś: „Ten też 

powinien się sfotografować". 

No cóż, Czechow sam dawał się fotografować, jeśli tak 
być musiało, i są to dokumenty absolutnej bezpretensjonal
ności. Nie świadczą o rozwichrzonym życiu wewnętrznym -
wydaje się, jakby ten człowiek był zbyt skromnym, by 
przeżywać namiętne uczucia. W życiorysie Czechowa brak 
wielkich romansów i biografowie odnoszą wrażenie, że jak
kolwiek umiał opowiadać o miłości, sam nigdy nie oszalał 

dla kobiety. W Mielichowie, na wsi, zakochała się w nim 
śmiertelnie ładna, pełna temperamentu dziewczyna, bawiąca 
tam często w gościnie, Lidia Mizinowa, i Czechow zaczął 

z nią nawet korespondować. Lecz jego listy miłosne były 
podobno utrzyjl1ane w tonie ironicznym i zdradzały lęk 

wypływający może z jego choroby. Piękna Lidia sama 
wyznała, że dwa razy odtrącił ją, po czym zadowoliła się 

innym, żonatym zresztą, bywalcem Mielichowa - Pota
pienką. Nie mogła sobie dać rady z Czechowem, on na
tomiast poradził sobie z całą sprawą - wplótł ten epizod 
do nakześciej grywanej u nas sztuki Czajka. 

Ożenił się dopiero na trzy lata przed śmiercią; małżeń
stwo doszło do skutku dzięki jego bliskim stosunkom 
z Moskiewskim Teatrem Artystycznym oraz przyjaźni ze 
Stanisławskim, wybranką zaś była utalentowana aktorka 
Olga Knipper. Zachowały się również pisane do niej listy, 
lecz i one odznaczają się najwyższą ostrożnością w wyra
żaniu uczuć i utrzymane są w tonie żartobliwie-ironicznym. 

Te ostatnie lata na Krymie, w Jałcie, gdzie zmuszony 
był mieszkać z powodu choroby płuc, gdzie odwiedzał go 
cały Teatr Artystyczny, żeby mu grać jego sztuki, były 

może - dzięki małżeństwu, dzięki przyjaźni z Gorkim, 
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a także dzięki zaszczytnym kontaktom z Lwem Tołstojem. 
który przebywał na rekonwalescencji w pałacyku w pobliżu 
.Jałty - najszczęśliwszymi latami w życiu Czechowa. 

Przelożyla 

Izabella Czermakowa 

Czechow w Jałcie (19COJ 
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CZECHOW O LITERATURZE 
I TEATRZE 

• 
(fragmenty listów) 

14 I 1887 
Do M. Kisielowej 

[ ... ] Natura ludzka jest niedoskonała, a więc byłoby 

dziwne, gdybyśmy w życiu spotykali samych sprawiedli
wych. Ale twierdzić, że do obowiązków literatury należy 

wygrzebywanie „pereł" z kupy gnoju, to tyle co nie uzna
wać literatury w ogóle. Literatura piękna właśnie dlatego 
jest piękna, że ukazuje życie takie, jakie jest w rzeczywi
stości. Jej przeznaczeniem - bezwzględna i uczciwa praw
da. Zacieśniać funkcje literatury do specjalności wydoby
wania „pereł" jest dla niej tak samo zabójcze, jak na 
przykład żądanie, aby Lewitan namalował drzewo, ale, 
uchowaj Boże, bez brudnej kory i pożółkłych liści. Zgadzam 
się, „perły" - owszem, owszem, ale przecież pisarz to nie 
cukiernik, nie fryzjer, nie wesołek; to człowiek pełniący 

służbę, zależny od własnego poczucia obowiązku, od włas
nego sumienia; skoro powiedział a, musi powiedzieć b. 
i choćby sprawiało mu to największą przykrość, powinien 
zwalczać w sobie wstręt, brukać wyobraźnię życiowym 

błotkiem ... Ma przecież to samo zadanie, jak każdy zwykły 
korespondent. Co by Pani powiedziała, gdyby korespon
dent - czy z odrazy, czy z chęci przypodobania się czy
telnikom - opisywał wyłącznie poczciwych burmistrzów, 
cnotliwe damy i zacnych kolejarzy? 

Żałosne byłyby losy literatury (wielkiej i małej), gdyby 
rzucono ją na pastwę osobistych upodobań. To Po pierwsze. 
Po drugie nie ma takiej policji, która mogłaby uważać 

siebie za kompetentną w sprawach literatury. Owszem, 
zgadzam się: nie można bez cugli i bata, bo do literatury 
zakradają się szulerzy, ale żebyśmy nie wiem jak szukali, 
nie znajdziemy lepszej policji niż krytyka i sumienie sa
mego autora. Szukają od stworzenia świata, ale nic lep
szego nie znaleźli. .. 

Do A. Pleszczejewa 4 X 1888 

Boję się tych, którzy szukają tendencji między wier
szami i którzy koniecznie chcą mnie zaliczyć bądź do 
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liberałów, bądź do konserwatystów. Nie jestem ani libe
rałem , ani konserwatystą, ani ewolucjonistą, ani mnichem, 
ani indyferentystą . Chciałbym być wolnym pisarzem -
i tyle, a żałuję, że Bóg nie dał mi sił, aby nim zostać . 

Do A. Suworina 27 X 1888 

Niedobrze gdy artysta zabiera się do tego, na czym 
się nie zna. Od spraw fachowych są fachowcy; niech oni 
rozprawiają o wspólnocie gminnej, losach kapitału, o szko
dliwości pijaństwa, o butach, o chorobach kobiecych ... 
Artysta zaś powinien wypowiadać się o tym, na czym się 

zna; jego zasięg jest tak samo ograniczony, jak zasięg każ
dego fachowca (. .. ) 

Artysta obserwuje, wybiera, domyśla się, komponuje -· 
juź te same czynności uwarunkowane są jakimś proble
mem; jeżeli nie postawił przed sobą problemu na samym 
początku, to czego właściwie ma się domyślać i co wy
bierać? Streszczam się i kończę na psychiatrii: jeżeli w sztu
ce odrzucimy problematykę i zamierzenia, to dojdziemy do 
wniosku, że artysta tworzy przypadkowo, bez żadnych in
tencji, Pod wpływem afektu .. . 

Do N. Lcjkina 21 II 1889 

Pisanie sztuk opłaca się, ale zawód dramaturga jest 
męczący, nie na moje usposobienie. Nie nadaję się do 
owacji, zakulisowej szarpaniny, sukcesów i niepowodzeń, 

albowiem dusza moja jest leniwa i nie znosi gwałtownych 
skoków i spadków temperatury. 

Do Al. Czechowa 11 IV 1889 

Moja rada: w sztuce, którą piszesz, staraj się być ory
ginalny i w miarę sił mądry, ale nie bój się, że się wydasz 
głupcem; potrzebna jest wolność myśli , a ma ją tylko ten, 
kto nie boi się pisać głupstw. Nie wylizuj, nie wygładzaj, 
bądź szorstki, zuchwały. 

Do A. Suworina 1 IV 1890 

Łaje mnie Pan za mój obiektywizm, nazywając go obo
jętnością na dobro i zło, brakiem ideałów, idei itd. Pan 
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chce, żebym pisząc o koniokradach wyraźnie powiedział: 

kradzież koni jest zkm. A przecież to dawno wiadomo 
beze mnie. 

• 
8 IX 1890 

Pal sześć filozofie wielkich tego świata! Wielcy m<:>drcy 
są despotyczni jak generałowie, a nieuprzejmi i niedelikatni 
też jak generałowie, bo pewni swojej bezkarności. Diogenes 
pluł ludziom w brody, wiedząc, że mu to niczym nie grozi, 
Tołstoj wymyśla lekarzom od łotrów i poczyna sobie ob
cesowo z wielkimi problemami, ponieważ w gruncie rzeczy 
też jest Diogenesem, którego ani do cyrkułu nie zaprowa
dzą, ani w gazetach nie zbesztają. A więc pal sześć filo
zofię wielkich tego świata! 

• 
13 XII 1891 

Po cóż Pan mówi , o „naszym nerwowym stuleciu? Jak 
Boga kocham, to nerwowe stulecie to bzdura. Ludzie, jak 
żyli, tak żyją nadal i dzisiejsze nerwy wcale nie są gorsze 
od nerwów Abrahama, Izaaka i Jakuba. 

Do L. Awilowej 21 II 1892 

Pani bohaterowie okropnie gdzieś się śpieszą. Niech 
Pani wyrzuci słowa „ideał" i „poryw". Pal je sześć. 

Do A. Suworina 4 VI 1892 

Ten kto wynajdzie nowe finały sztuk, otworzy nową 
erę. Brak mi zmysłu do tych przeklętych finałów . Bohater 
musi się ożenić albo zastrzelić, trzeciego wyjścia nie ma . 

• 
25 XI 1892 

Nauki i technika przeżywają teraz wspaniały okres, 
a dla nas to okres niemrawy, nudny, mdły, my sami je
steśmy niemrawi i nudni, potrafimy płodzić tylko chłop

ców z gutaperki, czego nie widzi może jeden Stasow, 
ktróemu matka natura dała wyjątkową zdolność upajania 
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Lewitan, Wiosna - wielka woda (1897) 

19 



się nawet pomyjami. Powodów należy szukać nie w naszej 
głupocie, nieudolności i zarozumialstwie, jak twierdzi Bu
rienin, ale w chorobie, która dla artysty jest gorsza od 
syfilisu i niemocy płciowej. Brak nam „czegoś" - racja, 
a to znaczy, że wystarczy podkasać szatę naszej muzie, 
a ujrzy się puste miejsce. Pan wie, że pisarzy, których 
uważamy za wiecznych, czy po prostu dobrych i którzy 
nas upajają, łączy jedna wspólna i nader ważna cecha: oni 
gdzieś dążą i każą nam iść za sobą, a my czujemy nie ro
zumem, tylko całą istotą- że mają jakiś cel, jak ten duch 
Hamletowego ojca, który przecież nie bez kozery przy
chodzi i niepokoi naszą wyobraźnię. 

Do. L. Awilowej 7 X 1897 

Pani narzeka, że moi bohaterowie są ponurzy. Niestety, 
to nie moja wina! Tak mi jakoś wychodzi mimo woli, 
ale kiedy piszę, nie wydaje mi się, że piszę coś ponurego; 
w każdym razie przy pracy mam zawsze dobry humor. 
Wiadomo, ludzie, ponurzy, melancholicy, zazwyczaj piszą 

wesoło, a ci tryskający radością życia mogą swoimi utwo
rami przyprawić o rozpacz. 

Do M. Gorkiego 18 I 1899 

To, co Pan pisze o lokomotywie, szynach i łbie wrzy
nającym się w ziemię, jest efektowne, ale niesłuszne. Czło
wiek wrzyna się łbem w ziemię nie dlatego, że pisze: na 
odwrót, pisze dlatego, że werżnął się łbem i że iść dalej 
nie ma dokąd. 

Do A. Suworina 13 IV 1895 

Piłuję Rodzinę Polanicckich Sienkiewicza. To polski 
słodki sernik z wanilią. Gdyby do Pawła Bourgeta dodać 
Potapienkę, skropić ich warszawską wodą kolońską i po
dzielić przez dwa, wyszedłby Sienkiewicz. (. .. ) Szczęście ro
dzinne i refleksje o miłości leją się ciurkiem, a żona boha
tera tak dalece jest mu wierna i tak subtelnie rozumie 
„sercem" Boga i życie, że człowieka aż mdli i w końcu 

czuje się zażenowany, jak po zaślinionym pocałunku. 
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21 X 1895 

Piszę sztukę, którą skoóczę chyba nie wcześniej niż 
w końcu listopada. Piszę ją nie bez przyjemności ale bez
czelnie łamię prawa sceny. To komedia, trzy role kobiece, 
sześć męskich, cztery akty, pejzaż (widok na jezioro); mnó
stwo rozmów o literaturze, mało akcji, miłości na pudy. 
[Czajka] 

• 
21 XI 1895 

No, sztuka już gotowa. Zacząłem ją forte, a skończyłem 
pianissimo - wbrew wszelkim zasadom dramaturgii. 

Domek w Mielichowie, w którym Czechow napisał •.• czajkę" 
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PO PREMIERZE CZAJKI (1896) 

PRASA PETERSBURSKA 

Nie wiem, nie pamiętam, kiedy pan Czechow stał się 

wielkim talentem .. . Nieszczęście polega na tym, że p. Cze
chow uwierzył w swój rozdmuchany przez usłużnych po
chlebców „wielki talent" i zaczął sadzić się na coś orygi
nalnego, niezwykłego. Sztuka Mewa sprawia wrażenie ja
kiejś żałosnej nieporadności, jakiejś bezsiły literackiej -
to coś w rodzaju żaby, która chce się nadąć do rozmiarów 
wołu .. . Właściwie jedyne, co łączy osoby dramatu, to roz
pusta.. . Rajfurstwo, uwodzenie, oszukiwanie, zmysło\>.'ość, 

chuć - oto z czego się składa oblicze bohaterów, ich wza
jemne stosunki. .. Ani jednej postaci nie tylko świetlanej, 

ale choćby czystej .. . 

CZECHOW 

do A. Suworina Petersburg, 18 października 1896 

Wyjechałem do Mielichowa [ ... ] Proszę wstrzymać dru
kowanie moich sztuk. Wczorajszego wieczora nie zapomnę 
do końca życia, ale mimo to spałem dobrze i wyjeżdżam 
w nastroju zupełnie znośnym. Proszę do mnie napisać. 

do A. Suworiny Petersburg, 18 października 1890 

Droga Pani Anno, wyjechałem bez pożegnania. Pani 
się gniewa? Chodziło o to, że po przedstawieniu moi przy
jaciele bardzo się zaniepokoili: ktoś po pierwszej w nocy 
szukał mnie u Potapienki, szukali też na dworcu Niko
łajowskim, a nazajutrz zaczęli mnie nachodzić już od dzie
wiątej rano (. .. ) Wszystko to jest, owszem, wzruszające, ale 
nie do zniesienia. 

Mielichowo, 20 listopada 1896 

do W. Niemirowicza-Danczenki 

Tak, moja Mewa na petersburskie.i premierze poniosła 
sromotną klęskę. Widownia tchnęła wrogością, powietrze 
stężało od nienawiści i ja zgodnie z prawami fizyki -
wyleciałem z Petersburga jak bomba. 
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PO PREMIERZE „CZAJKI'' (1898) 

Niemirowicz-Danczenko do Czechowa 

W tej chwili skończyło się przedstawienie Mewy. Po
wodzenie fantastyczne. Od pierwszego aktu sztuka podbiła 
widownię, potem nastąpił szereg triumfów. Wciąż wywoły
wano wykonawców i autora. Kiedy po trzecim akcie 
oświadczyłem, że autora nie ma, publiczność zażądała, 
żeby do Ciebie wysłać depeszę. Szalejemy ze szczęścia. 

Gorki do Czechowa 

Pan oczywiście wie o triumfie Mewy. Wczoraj pe
wien znajomy - pan około sześćdziesiątki, doskonale zna
jący teatr i wszystkich naszych koryfeuszy sceny, koneser 
o wyrafinowanym smaku - opowiadał mi ze łzami wzru
szenia: „Prawie od czterdziestu lat chodzę do teatru i wi
działem niejedno! Ale nigdy nie widziałem sztuki tak nie
zwykłej, tak heretycka genialnej jak Mewa. - I wie Pan, 
to nie jest głos odosobniony. 
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Natalia Modzelewska 

O DRAMATURGII CZECHOWA 

Osobny rozdział w twórczości Czechowa stanowi jego 
dramaturgia, która wywarła głęboki i trwały wpływ na 
teatr rosyjski i światowy. Podobnie jak i w nowelistyce, 
nowatorstwo Czechowa polegało na tym, że wprowadził na 
scenę zwykłych, nawet szarych i nudnych ludzi i ukazał 

ich w zwykłych, codziennych i nudnych sytuacjach -
i przez tę właśnie codzienność ujawnił tkwiący w ich ży
ciu dramat. Z tą różnicą, że widza bardziej niż czytelnika 
ta codzienność tematów zaskakiwała, wydawała się sprzecz
na z podstawowymi kanonami teatru. 

Przed Czechowem uważano powszechnie, że specyfika 
sceny - ukazanie w ciągu paru godzin charakterów i lo
sów ludzkich - wymaga sytuacji szczególnych, tzw. „dra
matycznych". Czechow z tych szczególnych sytuacji jako 
środka obnażania dramatu - zrezygnował. Żeby ukazać 

dramat, jaki istnieje w życiu jego bohaterów stale, nawet 
w chwilach, kiedy niby nic się nie dzieje, zmienił charak
ter i funkcję dialogów. Bardzo często w jego dialogach 
ważniejsze jest nie proste znaczenie zdań, lecz podtekst, 
łatwo wyczuwalny [ ... ] 

Czechowowskiej metodzie ukazywania tragizmu poprzez 
sytuacje codzienne zdaje się przeczyć fakt, że w czterech 
spośród pięciu jego sztuk rozlegają się strzały: Iwanow 
oraz Trieplew popełniają samobójstwo, Wojnicki strzela do 
Sieriebriakowa. Solony zabija w pojedynku barona. Ale 
w dramaturgii Czechowa strzały nie są ani głównym środ
kiem wyrażenia konfliktu dramatycznego, ani kulminacyj
nym punktem dramatu, jak to zazwyczaj było (a i dziś się 

zdarza) w teatrze. Akt rozpaczy, jak samobójstwo lub strze
lanie do znienawidzonej osoby, to tylko skutki sytuacji, 
w którą ludzie beznadziejnie się wplątali i której tragizm 
został w pełni ukazany już przedtem. 

„Dramat człowieka jest w nim samym, a nie w ze
wnętrznych przejawach - tłumaczył Czechow aktorce, 
która nieco patetycznie zagrała rolę Soni w scenie po nie
udanym zamachu na Sieriebriakowa. - Dramat był w życiu 
Soni przed tym momentem, dramat będzie potem ... A strzał 
to przecież nie dramat, to przypadek". 

Cała technika dramatopisarska Czechowa służyła mu do 
przesunięcia widza z rzeczy mało istotnych, jak zewnętrzny 
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przebieg akcji, na sprawy bardzo istotne w życiu czło

wieka, nie zawsze odbijające się bezpośrednio na po
wierzchni zdarzeń. 

Wszystkie sztuki Czechowa zawierają palącą proble
matykę życia ówczesnej inteligencji. Szczególne miejsce zaj
muje tu Mewa*, w której problem centralny stanowi za
gadnienie właściwego stosunku artysty do rzeczywistości 

i do sztuki, czyli problem specjalny. W pozostałych utwo
rach scenicznych można zaobserwować jakby jeden ciąg 

tego samego tematu, poruszonego w Iwanowie: jak ludzie 
inteligentni, o wzniosłych ideach i szlachetnych zamiarach 
ulegają ciemnym siłom mieszczańsko--ziemiańskiej rzeczy
wistości, bo są za słabi, żeby stawiać jej czoło; protest ich 
wyraża się jedynie w hamletycznym grzebaniu się we 
własnej duszy i w ubolewaniu nad własnym upadkiem, 
co w niczym nie zmienia istniejącego stanu rzeczy; pomału 
głos sumienia zaczyna odzywać się w nich coraz rzadziej, 
tępieją, aż w końcu upodobniają się do swego otoczenia 
i pędzą żywot zadowolonych z siebie mieszczuchów. 

To o nich tak trafnie powiedział Gorki: „Niekiedy 
wśród tej szarej masy rozlega się strzał: to Iwanow albo 
Trieplew domyślili się, co powinni uczynić - i umarli ... " [.„] 

Współczesna Czechowowi oraz późniejsza krytyka nieraz 
pisała o przeplataniu się w jego sztukach pierwiastków ko
micznych i dramatycznych. Na ogół jednak uważano, że 

komizm reprezentują postacie zabawne, z reguły drugo
planowe, a także postacie wyraźnie ujemne, natomiast 
główni bohaterowie traktowani są przez autora „na serio" 
i ze współczuciem. 

Czechow stworzył nowy typ komizmu, organicznie 
związanego z dramatem. W jego sztukach pierwiastki ko
miczne i dramatyczne występują nie kolejno po sobie, 
lecz j e d n o c ze ś n i e, jak dwie dialektycznie sprzeczne 
właściwości jednego zjawiska. Nie jest to komizm, który 
po tragedii przynosi widzowi odprężenie. Jest to komizm, 
który tkwi w samym dramacie, podobnie jak dramat tkwi 
w samym komizmie. 

Trudno u Czechowa znaleźć sytuację lub charaktery 
wyłącznie śmieszne lub budzące wyłącznie podziw, współ
czucie, smutek. Dramaturgia jego, szczególnie z ostatniego 
okresu, ujawnia, jak wiele aspektów może mieć zdarzenie 
ponure lub śmieszne, jak rzadko tragizm i komizm są 

jednoznaczne. Ukazując na scenie wypadki w całej różno

rodności subiektywnych ujęć ich uczestników i świadków, 
Czechow daje przewagę pierwiastkom komicznym albo dra
matycznym, w zależności od swojej koncepcji. Rzeczą tea
tru jest tę koncepcję autora wiernie odczytać i znaleźć dla 
jej realizacji odpowiednie środki sceniczne. 
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Gorki, który twórczość Czechowa rozumiał głęboko, jak 
nikt inny ze współczesnych, w tej sprawie również wypo
wiedział słowa mądre i ważkie: 

„Czechow, wedle mnie, stworzył zupełnie oryginalny 
typ sztuki: komedię liryczną". 

[Wstęp do: A. C z e c h o w, Dzieła, Wwa 1958] 

• Oryginalny tytuł komedii Czechowa CzajkCL przetłumaczono 

pierwotnie - MetcCL. 

Lewitan, Jezioro. Wiosna. (1899) 



ZE WSPOMNIEŃ 
O CZECHOWIE 

WASILIJ KACZAŁOW 

Występowałem na próbie w roli Trigorina w Mewie. 
oto sam Czechow proponuje mi, żeby porozmawiać o roli. 

Idę ze drżeniem. 
- Wie Pan, zaczął Czechow, wędki powinny być takie 

własnej roboty, krzywe. Przecież on je sam robi, scyzory
kiem. A cygaro musi być dobre. Zresztą może niekoniecz
nie dobre, ale koniecznie w srebrnym papierku. Potem po
milczał, pomyślał i rzekł: 

- A co najważniejsze to wędki. .. 
I zamilkł. 

Zacząłem go naciskać, jak zagrać to i tamto w sztuce. 
- Hm... doprawdy, nie wiem, trzeba jak należy. 

Nie przestawałem pytać. 

- Wie Pan - zaczął, widząc moją nieustępliwość 

kiedy Trigorin pije wódkę z Maszą, ja bym stanowczo 
zrobił tak, stanowczo: - i przy tych słowach wstał, po
prawił kamizelkę i niezgrabnie dwa razy stęknął. - Widzi 
Pan, ja bym stanowczo tak zrobił. Kiedy się długo siedzi, 
zawsze ma się ochotę tak zrobić. 

Z NOTATNIKA MEYERHOLDA 

[W Teatrze Artystycznym Meyerhold odtworzył dwie role z re
pertuaru Czechowowskiego - Trieplewa z Czajki i Tuzenbacha 
z Trzech. sióstr. Po próbie Cz1jkt Meyerhold notuje w swoim 
diariuszu z li września 1898 reakcję Czechowa na wiadomość. 
że za sceną będą kumkały żaby, brzęczały ważki, szczekały psy]: 

„po co to? - pyta z niezadowoleniem Czechow. 
To realizm - odpowiada aktor. 
Realizm - powtarza z uśmiechem Czechow, i po chwili 

milczenia dodaje: Na pewnym obrazku obyczajowym Kram
skoja doskonale namalowane są twarze. Co będzie, jeżeli 
z jednej twarzy wytniemy nos i wsadzimy nos prawdziwy? 
Nos będzie realny, ale obraz zepsuty". 

MAKSYM GORKI 

Pewnego razu odwiedziły go trzy wspaniale ubrane 
damy. Napełniwszy pokój szumem jedwabnych spódnic 
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i zapachem mocnych perfum rozsiadły się dostojnie na 
wprost pana domu i udając, że interesują się polityką, 

zaczęły zadawać pytania: 
_ Proszę Pana, jak Pan myśli, czym skończy się 

wojna? 
Czechow zakasłał, pomyślał i łagodnie, poważnym 

i grzecznym tonem odrzekł: - Zapewne.„ pokojem ... 
- No tak, oczywiście. Ale kto zwycięży, Grecy czy 

Turcy? 
- Mnie się zdaje, że ci, którzy są silniejsi. 
- A kto zdaniem Pana jest silniejszy? - jedna przez 

drugą dopytywały się damy. 
- Ci, którzy lepiej się odżywiają i są bardziej wy-

kształceni. 

- Ach jakie to dowcipne! zawołała jedna. 
- A kogo pan bardziej lubi - Turków czy Greków? 
Czechow uprzejmie popatrzył na damę i odrzekł z mi-

łym, grzecznym uśmiechem: 
- Ja lubię marmoladę ... a pani też? 
- Ja bardzo lubię - z ożywieniem wykrzyknęła dama. 
- Jest taka aromatyczna! - z przekonaniem potwier-

dziła druga. 
I wszystkie trzy zaczęły poważnie mówić o marmo

ladzie, zdradzając w tej dziedzinie świetną erudycję i sub
telne znawstwo. Najwyraźniej były zadowolone, że nie 
muszą się wysilać na udane zainteresowanie Turkami czy 
Grekami, którzy dotąd w ogóle ich nie interesowali. 

Odchodząc rzuciły wesoło: 

- Przyślemy Panu marmolady. 
- świetnie poprowadził Pan tę rozmowę - powie-

działem, gdy wyszły. Czechow roześmiał się cicho. 
- Każdy powinien mówić własnym językiem ... 

KONSTANTY STANISŁAWSKI 

Ktoś z urzędników cesarskiego Teatru Małego zaprosił 

Czechowa na konferencję. Naturalnie byłoby właściwiej, 
gdyby urzędnik sam pofatygował się do Czechowa . 

Rozmowa zaczęła się dość dziwnie. Przede wszystkim 
urzędnik zapytał znakomitego pisarza: 

- Czym się Pan zajmuje? 
- Piszę - odrzekł zdziwiony Czechow. 
- To jest, oczywiście, wiem... ale co Pan pisze? -

plątał się urzędnik. 

Czechow sięgnął po kapelusz, żeby odejść. 

Wówczas jego ekscelencja jeszcze niezręczniej usiłował 

przejść do właściwego tematu. Chodziło o to, że komisja 
repertuarowa przeczytawszy Wujaszka Wanię nie chciała 



się zgodzić na wystrzał w trzecim akcie. Należało ko-' 
niecznie przerobić zakończenie sztuki. W sprawozdaniu były 
podane mniej więcej takie niepojęte powody: jest nie
dopuszczalne, żeby do profesora uniwersytetu, człowieka 
z dyplomem, strzelano z rewolweru. 

OLGA KNIPPER 

Przyszedł doktor, kazał dać szampana. Antoni usiadł 

i jakoś z naciskiem, głośno powiedział po niemiecku do 
doktora: „Ich sterbe". Potem wziął kieliszek, zwrócił się 
do mnie, uśmiechnął się swoim przedziwnym uśmiechem 
i rzekł: „Dawno nie piłem szampana", spokojnie wypił 

wszystko do dna, cicho legł na prawym boku i wkrótce 
umilkł na zawsze. 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

B. BRECHT, „KARIERA ARTURA Ul" 

W. SZEKSPIR, JAK WAM SIĘ PODOBA" 

A. FREDRO, „PAN JOWIALSKI" 

W PRZY GOTO W ANIU 

L. SCHILLER, „KULIG" 

S. PRZYBYSZEWSKA, „SPRAWA DANTONA" 

W REPERTUARZE TEATRU KAMERALNEGO 

M. DE GHELDERODE, „WĘDROWKA MISTRZA 

KOSCIEJA" 

R. LAWLER, „LATO SIEDEMNASTEJ LALKI" 

A. CZECHOW, „CZAJKA" 

W PRZY GOTO W ANIU 

E. LABICHE, „TEATR OKRUTNY" 

S. I. WITKIEWICZ, „W MAŁYM DWORKU" 
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