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Rozmyślając o sztukach Czechowa spostrzegłem, że wszystkie -· 
może z wyjątkiem Iwanowa - zamykają się jesienią : 

Wujaszek Wania kończy się o tej porze roku. W final e Czajki wi
cher dmie na dworze, a pisarz Trigorin wybiera s ię z wędką nad 
staw - - - Ani to wiosna, ani lato ... , jeszcze nie zima .. . W czwartym 
akcie Trzech sióstr Irina mówi: .. jest już jesień; wkrótce nadejdzie 
zima i śnieg pokryje wszystko ... " W Wiśniowym sadzie Lopachin za
znacza: .. Oto już październik .. . " 

Melancholia Czechowa, to melancholia jesieni, gdy lato zrodzone 
z obietnic wiosny, teraz znużone ustępuje, a zimno wtyka już swój 
nos - - - jest chłodno , sennie, ukojnic. 

* * * 
Mówiąc o tym wielkim rosyjskim pisarzu stwierdza się, że malował 

życia przegrane, ludzi przeciętnych, niezbyt pociągających, półtony, 

szarzyzny, małomieszczańską egzystencję na prowincji. Jego postaci są 

zaprzeczeniem bohaterów. To prawda. A jednak po obejrzeniu, czy prze
czytaniu jego sztuki, człowiek staje się bardzie.i wrażliwym, wewnętrz

nie bogatszym, więcej oodatnym uczuciom. 

* * * 
Dekoracje zazwyczaj stooowane przez Czechowa - jadalnia, ogr.)d, 

salon, gabinet ... a w dali brzozy i śpiew świerszczy - nie mają w sobie 
nic atrakcyjnego. Mogą mieć urok malowniczego egzotyzmu chyba tylko 
dla ludzi nie pochodzących „stamtąd". A jednak wszystko to istnieje 
i dopełnia się wzajemnie, stwarzając tło o n ego czasu; czasu codzien
ności szarej, nieubłaganie obojętnej, ale zaświ:'.dczającej o faktach 
i ludziach w tej epoce żyjących. 

* * * 
Czechow obchodził się z prawdą uważnie. Uświadamiał ją łagodni e , 

bez przeczulenia, zaś satyrę stosował ostrożnie. Lecz okrutny, jak życie , 

wywoływał ją. Ona przemawiała za niego ... Mówił: ,.żyjecie źle, a mo
żecie odmienić swoje życie. Powinniście to uczynić, by nie popaU: 
w zgorzknienie lub cynizm". 
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Iwanow buntuje się : nie chce pozostać nie dołęgą, którym s '.ę s tał 
i odbiera sobie życie. Przekreśla bezwartościowość. i ś~1es~nośc. J~s~ 
w tym przegrana, ale równocześnie decyzja przeci:vdzialam.a łabo~c1 

kompromisowi. Krzyk młodzieńca ginącego, l ee~ m e 1pod~aJ ąc2"go ~1ę. 
w Czajce młody poeta Trieplew ni e może zyc. gdyz me zrozum i ał, 

że t by tworzyć trzeba wyrzec się przeżywania własnych zgryzot 
. na . -~' d ni·e ~in· a to zrozumiała · będzie ży1a i zostanie wielk i! 
1 \V)rrosc pona . • . 
aktorką, niezależną dla dobra swej sztuki, prawie bezosobową . . . 
Każdy człowiek _ czy to lekarz, czy pisarz, czy aktor .-. wznos_i s i: 

w swej pracy, w codziennym trudzie zawodu , ponad sw~Je sro~ov:1sko, 
odkrywa jedynie możliwe wyjście z konfliktu, który pnec1wstaw1a. mdy

widualność społeczeństwu i rozdwaja świa~omość ~uch ową. Tak~ czł:~ 
wiek zdaje sobie sprawę, że jest stworzemem egois tycznym, a Jedn 

. . . . m"' cr.ciałby oddac swe zyc1e inny · ·· . . . . c 
Wszyscy bohaterowie Czechowa odkrywaJą pracę.' _Irina - w ~ra Y 

· h inarzeń 0 miłości· Wania - cierpien spowodowanych zapomina swyc , . . . . 
Przez Słabość życiem· Nina - beznadzieJnego uczucia, 

zmarnowanym , . 
Łopachin _ pochodzenia kułaka przekształconego w drobnomieszcza-

nina; podobnie Ania z Wiśninvcgo Sacl1L 

* * * 
Trzeba umieć wybierać, skoro się pragnie żyć dla pracy - zaś by 

do tego dojść, trzeba zdobyć świa.domość. . 
Ale nawet gdyby świadomość stawała się okrutna, trzeba zachowac 

wiarę w człowieka - - - inaczej ws. zys~ko b.ęd~ie stracone. 
ł cia dzieł Antoniego Taka oto, zasadnicza prawda wy ama się z zy · 

Czechowa. 
Sat•ha Pitoeff 

Fragmenty wypoV\'iedzi dla miesięcznik~ M~.ędzynarodowego Insty
tutu Teatralnego (ITI) _ .. Premieres mondiales z grudnia 1959 r . 
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BRONISŁAW DĄBROWSKI 

DRAMATURGIA CZECHOWA 

Bernard Shaw powiedział kiedyś, że istnieje tylko jeden sposób na
pisania słowa „nie", ale mamy mnóstwo sposobów wypowiadania tego 
słowa. Ten żart zawiera głęboką prawdę, którą można by zastosować 
do oceny dramaturgii Czechowa. 

Czechow jest pisarzem niezwykle subtelnym. Pod powłoką naipozór 
zwykłych i nieskomplikowanych spraw ukrywa się w jego utworach 
głęboki sens wewnętrzny, zawarty w tak zwanym „podtekście", tzn. 
jak gdyby w nurcie ukrytym pod powierzchnią wydarzeń codziennych 
i zwykłych. Czechow pisał o życiu takim, jakim ono je5t. Był głębokim 
znawcą charakterów ludzkich, kochał ludzi, współcwł im, ai.e w dru
gim dnie swoich utworów wypowiadał stanowcze - .. nie". 

Przeciw czemu? O cóż chodziło pisarzowi? Jaki był sens tej negacji? 
Czego pragnął Czechow i czego domagał się od ludzi swojej epoki? 
Dlaczego twórczość jego tak silnie przecież związana z ówczesną 

atmosferą życia carskiej Rosji na przełomie XIX i XX wieku - jest 
dla nas i dzisiaj jeszcze pełna aktualnej prawdy i tak współczesna? 
Gdy uważnie i wnikliwie przestudiujemy jego utwory, odpowiedź na
sunie się sama. 

W końcowych słowach sztuki Wiśniowy Sad wyłania się zasadnicza 
myśl autora: .. żegnaj życic stare" -- mówi Trofimow. „Witaj nowe" -
odpowiada mu Ania. 

Z melancholijnego toku wydarzeń zawartych w dramaturgii Cze
chowa, rodzi się przekonanie, że życie jest - mimo wszystko - piękne, 

że szkoda zmarnowanych chwil, że świat powinien się zmienić, że ludzie 
powinni być szczęśliwi. 

Bohaterzy sztuk Czechowa wciąż marzą o czymś lepszym, czegoś 

pragną i tęsknią do odmiany. Chcieliby odnaleźć właściwy sens swego 
istnienia. Ale w otaczającej ich rzeczywistości marnują swój talent, 
swoje możliwości, tracą siły i ochotę do życia. 

Czechow odzwierciedla kryzys moralny i polityczny swojej epoki, 
kryzys ideałów ówczesnej inteligencji. Ale nie przestaje wierzyć w przy
szłość, w lepsze jut.ro, które kiedyś ma nastąpić ... Nadchodzi czas, nad
ciąga chmurna siła, zbliża się p-otężna, orneżwiająca burza - już jest 
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blisko. I zdmuchnie z nas niebawem lenistwo, egoizm, niechęć do pracy, 
zgniłą nudę. Będę i ja pracował, a za jakieś 25 do 30 lat pracować 
będzie już każdy człowiek. Każdy!'' - mówi Tuzenbach w Trzech sio
strach. A oto zdanie końcowe sztuki, które wypowiada Olga: „Kiedyś 

i nas pocł:łonie wieczność, zapomną o nas, zapomną naszych twarzy, 
naszych głosów, ale cierpienia nasze zmienią się w radość dla tych, 
co będą żyli po nas. Szczęście i spokój zapanuje na ziemi. Kochane Sio
stry, nasze życie nie jest skończone. Będziemy żyły . Muz.yka gra 
tak wesoło, tak radośnie, zdaje się, że jeszcze trochę, a dowiemy się 

po co żyjemy, czemu cierpimy ... O, gdyby wiedzieć! Gdyby wiedzieć!'" 

Jak już wspomniałem, w sztukach Czechowa poznajemy inteligencję 

rosyjską jego czasów, obserwujemy ludzi filozofujących, sentymental
nych, uczuciowych, czasem samolubnych i pustych, ale spotykamy 
także prostych, skrzywdzonych przez życie, uczciwych, więdnacvch 

w klimacie be°z.nadziejności. Poznajemy także osobników bruta~;ch, 
dorobkiewiczów, którzy żerują na słabości i lekkomyślności innych. Na 
przykład Łopachin w Wiśniowym sadzie, to wzbogacony kułak który 
reprezentuje nowa, silną, kupie:ką klasę społeczną. Wykupuje majątek 
od zbankrutowanych ziemian, którzy wyzyskiwali kiedyś jego proto
plastów, pańszczyźnianych chłopów. 

Krótkie opowiadania i nowele Czechowa rozjaśniają nieraz rozu
mienie i filozofię jego dramaturgii. Człowiek w futerale i Skrzypka 
Rotszylda - są w tym sensie specjalnie charakterystyczne. Ludżmi 

w .. futerale·· są właściwie prawie wszyscy bohaterowie sztuk Czechowa. 
Tym futerałem jest dla nich klimat i bezwyjściowość wanmków, w któ
rych historia ich zamknęła. Typowym o'.rnzem takiego właśnie · .. czło
wieka w futerale„ jest prof. Sierebr iakow w s-:tucc W11jaszek Wania. 
Przeżył swe samolubne życie, w sztuczni? przywdzianej pozie, w samo
uwielbieniu, jak gdyby zastygł w tym skostnieniu, nieczuły i obojętny 
nawet wobec ludzi mu najbliższych ... Gorąco i du 0 z.no, a nasz wielki 
uczony chodzi w płaszczu, w kaloszach, w rękawiczkach i z para~;o

lem·· - mówi o nim Wujaszek Wania. - A oto smutny bohater noweli 
Skrzypka Rotszylda, stolarz trumien, który na konto strat całe życie 

zapisywał utracone zarobki, ale gdy umiera mu żona, o którą nie dbał 
i której przez całe życie nie zauważał - nagle zdaje sobie sprawę, że 

nie zauważał istotnych strat, zmarnował życie swoje i cudze. Nad brze
giem rzeki, której piękno dopiero teraz dost.rz=ga - zastanawia się 

dlaczego życie, które człowiekowi raz tylko jest dane, mija bez r:;o
żytku, bez sensu. Dlaczego padają zrąbane drzewa, dlaczego zach ::dzi 
słońce, mijają wzuuszenia, rozwiewa się uczucie miłości. 

Ciekawe, że ten sam pisarz, który tak sugestywnie opisuje nastrój 
melancholii i smutku pożegnań, był przekonany, że pisał pogodne ko
medie. Ba! - nawet Wiśniowy sad wydawał mu się ... wodewilem. Ale, 
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bo też poczucie humoru i subtelny dowcip kontrastuje w ulworai::h 
Czechowa bardzo często z sentymentalizmem i gorzką ironią. Jest on 
mistrzem w splataniu ze sob'ł w tków śmiesznych i tragicznych, smut
n ych i hurr.orystycz:nych. T yle, że ten uśmiech czechowowski skłania nas 
do zastanowienia i uczy gł biej patrzeć na życie. Pięknie charaktery
zował Maksym Gorki sens utworów Czechowa: „Jest w jego twór
czości coś nowego, coś rzeżkiego i napełniającego otuch<\, która prze
bija się poprzez najgorsze okruciet'tstwo życia". 

Dorobek dramaturgiczny pisarza obejmu.ie dwa rodzaje sztuk. Do 
kategorii tzw. małych form - zaliczamy krótkie i żartobliwe utwory 
sceniczne; są to jednoaktówki: Łabędzia pie· fi (Cuda dramatyczne). 
Niedtwiecl i: (Żart sceniczny napisany w 1888 r.). Oświadczyny, Tragik 
mimowoli (1889), Wesele (1890), Jub i leusz (1892) i wre zcie scenka-mono
log O sz kodliwości p1lenia tytoniu (1903). Sztuki pełno::;pektaklowe, 

to - mało znana u na , a nawet w Rosji - komedia ekscentryczna 
hez tytułu , którą .J. Vilar w 1!)56 roku wystawił w paryskim T. N. P. 
pt. S:i:alo111J Płatonow, d:ile j Iwan0w - d ramat w czterech akt"lch !lll88l, 
Czaj ka - czteroaktowa komedia (1896), Wujaszek Wmiia (Sceny z życia 
wsi) w czterech aktach - (1897), Trz1J siostry - dramat w czterech 
aktach (1901) i komedia Wiśniowy sad - ostatni utwór sceniczny Cze
chowa napisany na rok przed śmierci '! . Komedie Niedźwiedź, Oświadczyny. 
Jllbileu.sz - pełne humoru i dowcipnej charakterystyki, oparte są na 
trafnej i wnikliwej ob rwacji życia typowych małych ludzi ówczesnej 
Rosji. Te żarty scen iczne bawią nas nie"podziankami paradoksalnych 
.:przecznośc~ wyłaniaj ących się nagle z farsO\vych konfliktów. Tak na 
przykład ka pitalny jest pomysł Ni.ed .. i w ·edzia: m!ody obywatel ziemski, 
p rag nie viryegzekwować należny mu dtug od przystojnej sąsiadki. Spo
tyka się z gwałtowną odmową młodej wdówki, która nie szczędzi mu 
e pitetów. Zaperzony w yzywa ją na poj edynek, zapominając, że ma przed 
sobą kobietę. Gdy pelna temperamentu wd1wka przyjmuje wyzwanie, 
hreczkos iej z kochuje się w niej n gie i prosi o rękę. Sztuka kończy 
E ię czul;:i sceną, którą ze zdumieniem obserwuje lokaj. - W OświC!d

czynach narzeczony po ·przeczal się ze swą wybranką na temat granicz
nego skrawka ziemi, zapominając w fer worze kłótni, że po ślubie owa 
sporna łączka stałaby się wspólną własnością. Po chwilowej zgodzie 
i opam iętaniu wywiązuje się nowa kłótnia na temat wyższości rarnw~.i 
psów myśliwskich. Ludzie nie potrafią opanować się nawet w obliczu 
upragnionego mariażu. - Czechow podpatruje i wyśmiewa typowe 
drobne przywary małych ludzi. W Łabędziej pieśni - stary, pro
wincjonalny aktor zasnął w garderobie po swym jubileu2zu. Koledzy 
o nim zapomnieli. W nocy budzi go sufler, który również pozostał 

w teatrze. Z ich ro2imowy dowiadujemy się, że wczorajszy jubilat, zawsze 
grał komików i grywać musiał w ptytkich sztukach. Całe życie pochlo-
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nęła ciemna otchłań widowni. Rodzi się \V nim smutna świadomość, że 
właściwie był tylko błaznem i zmarnował swój talent, a mógł grać -
Króla Leara, Otella, Hamleta ... Wszystko roztrwonił w płaskich farsach. 
Bo tylko tam, gdzie jest prawdziwa sztuka wyżywa się talent, tam nie 
istnieje samotność, nie ma starości i zawodu, a nawet śmierć nie jest 
straszna. W kapitalnej grotesce Jubileusz śmieszy nas sytuacyjny kon
trast i humorystyczne zetknięcie dostojnego prezesa banku - w którym 
obchodzą właśnie jubileusz - z kobieciną, która wdarła się tam przez 
nieporozumienie. 

Te drobne komedie zachowały świeżość i dowcip. Smieszą nas tak, 
jak śmieszyły niegdyś. Bo Czechow był mistrzem małej formy. Umiał 
wyrażać się lakonicznie, opisywał życie w zwartych skrótach i lapi
darnych dialogach. Może dlatego właśnie był tak świetnym dramatur
giem. I dlatego dialogi jego wielkich utworów są tak esencjonalne i na
sycone. Nawet w króciutkim, groteskowym Weselu - zastanawia nas 
humanizm Czechowa. Oto starego, emerytowanego kapitana, zapraszają 
na wesele. Ponadto jednak, rodzice narzeczonej polecili znajomemu 
młodzieńcowi wy n aj ą ć za pieniądze starego generała, ażeby uświet
nić uroczystość ślubną. Młody człowiek, pieniądze schował do kieszeni, 
zaś jako zamówionego dostojnika wojskowego, podstawił sędziwego 

wilka morskiego. Gdy oszustwo si~ wyjaśnia, dotknięty w swe.i godno
ści ludzkiej marynarz opuszcza dom, w którym tak boleśnie z niego 
zakpiono! 

.Jednakże humanizm Czechowa nie jest bierny. Wielki pisarz z pew
nością nie był zwolennikiem zasady nie sprzeciwiania się złu. Szanował 
Tołstoja, Turgieniewa uważał za swego mistrza, lecz chyba bliższy był 
ideologii Gorkiego. Oczywiście - Czechow nie był socjalistą, nie wy
powiadał programu społecznego, ale umiał ocenić polityczną i moralną 
słabość swe.i epoki. Całe jego życie było trudne i gorzkie. Twarda dola 
lat dziecinnych, spędzonych w zimnym sklepiku surowego ojca; chmurna 
młodość, a później pełna wyrzeczeń praca prowincjonalnego lekarza; . 
wre3zcie choroba, której nabawił się w podróży na Sachalin. Udał się 

bowiem na Daleki Wschód, by o.sobiście przekonać si w jakich wa
runkach żyją tam i cierpią ludzie. Podróż ta nadszarpnęła zdrowie i siły 

pisarz.a. Coś ze swego losu lekarza, z dziennika swoich zawodów ży

ciO"wych upamiętnił Czechow w postaci doktora Astrowa w WujC!szku 
Wff·ni. Nie bez gorzkiej auto-ironii odzwierciedlił swój niedosyt twórczy 
w postaci Trigorina w Czajce. 

Czechow kochał przyrodę. Długo mieszkał i pisał na wsi. Tło wiej
skie, ogrody i lasy, rzeki i jeziora, słońce i chmury, stanowią obra
mowanie akcji jego sztuk. Szczególnie sugestywny jest nastrój jesieni 
w Trzech siostrach. Jak wielki malarz opisuje Czechow melancholię 
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Reżyseria 

ROMAN NIEWIAROWICZ 

Współpraca reżyserska 

EW A STO.JO WSKA 

ANTONI CZECHOW 

z A J K 
Sztuka w czterech aktach 

Przekład 

ARTUR SANDAUER 

OSOBY 

Irena Nikołajewna Arkadina 

Konstanty Gawriłowicz Trieplew 

Piotr Nikołajewicz Sorin 

Nina Michajłowna Zarieczna 

Ilia Afanasjewicz Szamrajew 

Paulina Andriejewna 

Masz a 

Borys Aleksiejewicz Trigorin 

MARIA MALICKA 

1 :.~;N:::::f ~::I J MIECZYSŁAW JABŁOŃSKI 
HALINA BEŁKOWSKA 

ANNA GOŁĘBIOWSKA 

RAFAŁ KAJETANOWICZ 

Eugeniusz Sergiejewicz Dorn LESZEK STĘPOWSKI 

Sjemion Sjemionowicz Miedwiedknko - MARIAN SZCZERSKI 

Jakub 

Kucharz 

Pokojówka 

STEFAN CZYŻEWSKI 

JAN NORWID 

* * * 

Asystent reżysera 

RAFAŁ KAJET ANOWI CZ 

A 

Scenografia 
ANDRZEJ CYBULSKI 

Muzyka 
ANATOL ZARUBIN 

Rzecz dzieje się w posiadłości Sorina. Między trzecim a czwartym aktem upływają dwa lata. 



Muzyka nagrana 

w Studio Rozgl o§ni K~al•owskiej P olsk iego Radia 

przez zespól instnunentalny i chóralny 

pod dyrekcją kompozytora 

Real izacja akustyczna 

ANDRZEJ CIKOWSKI - JERZY STROŃSKI 

Inspicjent 

STEF AN ST ANOCH 

Sufler 

JOANNA MAKóWCZYNSKA 

Kier owni c y Praco ni 

K n.wiec kie j damski ej 

BRONISŁAWA KOREJBO 

Krawieck ie j m .::k iej 

LUDWIK FARYAN - TADEUSZ STANKIEWICZ 

Perukarskie j 

MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI 

Elektrotechnicznej 

EDWARD KSYK 

Brygadier sc - ny 

WŁODZIMIERZ KOP ACZ 

spadających liści, harmonizującą ze zmarnowanym losem trzech sióJtr -
pięknych kobiet rosyj skich. 

Klimat dramaturgii Czechowa by:by uboższy bez tej więzi z przy
rodą .. Jednak teatr Czechowa, to przede wszystkim teatr ludzkich uczuć, 
teatr walczący o ideały humanizmu. Melancholia jego utworów jest 
tylko pozorna. Teatr Czechowa, to nie tylko krytyczny realizm, to także 
filozofia optymizmu i wiary w przyszłość ludzkości. 

Czechow umarł na rok przed generalną próbą revvolucji 1905 r oku . 
Trzynaście lat po jego śmierci wybuchła Rewolucja Paźdz iern ikowa. 

* * * 
Iwanow - to pierwsza poważna sztuka Czechowa. Rozwija w niej 

t.-~mat siabości i egoizmu ludzki ego. Utwór te n pozbawiony j es t jeszcze 
zalet późniejszej dramaturgii autora Trzech sióstr. Brak w nim p odwój
nego dna i głębszego podtekstu. Iwanow ożenił się z bogatą żydówk<1, 
którą porzuca dla pięknej, młodej, za!rnchanej w nim dziewczyny. żona 
chora ,i zaniedbywana przez męża, umiera . Iwanow nie może się zde
cydować na ślub ze swą młodą wybranką. W końcu popelnia samo
bójstwo. Charakterystyczne są słowa, które mówi o sobie: „Mając trzy
dzieści parę Jat jestem już stary, z ociężałą głową, l eniwą duszą, zmę

czony, złamany, bez wiary, bez miłości, bez celu - jak cień słaniam 

się pomiędzy ludźmi - i nie wiem kim jestem, po co żyję, czego cł:cę". 

Oto człowiek, tak typowy dla owej schyłkowej epoki, człowic:k pogrą

żony w maraźmie i pozbawiony jakiejkolwiek ide i etycznej. 
W Czajce wyłania się motyw zmarnowanych talentów. Konfrontuje 

w nie .i autor sztukę z miernotą i bana~ern życia. Akcja Cz2jk i wypeł

niona jest po brzegi miło;;nymi konfliktami. W tym labiryncie uczuć, 
błąkaj ą się bezcelowo ludzie, k tórzy m ogliby przecież w prawdziwej, 
ideowej sztuce odnaleźć s iebie. N in a Zarieczna - m toia i p 'ękr1 a dzie w
'Czyna - pragnie zostać aktorką. Kocha się w niej młody poeta-dekadent, 
Trieplew. Akcja dzieje się w majętności brata sławnej aktorki - Arka
diny. W parku nad jeziorem, na małej scence amatorskiej otoczonej 
drzewami, występuje Nina w dziwnej, symbolicznej sztuce, którą na
pisał dla niej młody :poeta. Sztuka nie podobała się jego matce, ani 
gościom. Wśród nich poznajemy sławę literacką, znanego pisarza Tri
gorina. Uwodzi on Ninę, ale romans kończy się dość szybko. Nina zo
staje prowincjonalną aktorką, a Trieplew, młody p isarz, który nie m6gł 
odnaleźć sit:~ w swej sztuce, ani zdobyć miłości Niny , popełnia sam '.>
bójstwo. Wśród tych błąkających się ludzi, tylko Nina znajduje cel 
w niełatwej coprawda pracy w prowin::jonalnym teatrze. Mówi : „Trzeba 
umieć nieść swój krzyż i wierzyć. Ja wi erzę i dlatego nie jest mi t ak 
boleśnie i kiedy myślę o swoim powołaniu , to nie boję się życia". Na 
to odpowiada Trieplew : „Pani znalazła swą drogę, pani wie dokąd iś ć , 

11 



a ja wciąż jeszcze tkwię w chaosie marzeń i obrazów nie widząc komu 
i po co to potrzebne". To on, ten artysta, który nie odnalazł siebie 
w swej sztuce - jest czajką . Czajka to symbol bezcelowej ofiary. 
Sztuka musi o coś walczyć, mieć wytknięty cel. Sama miłość'. nie wy
starczy. Trzeba kochać życie i starać się je wypełnić pracą dla społe
czeństwa. 

Wujaszek Wan:a wprowadza motyw egoizmu człowieka, który żąda 
dla siebie poświęceń, nie dając niczego w zamian otoczeniu. Bohater 
sztuki Wojnicki, nazwany Wujaszkiem Wanią. poświęca się całkowicie 

pracy, którą \.Vykorzystuje profesor Sierebriakow. Wania zarządza ma
jątkiem, który pozostał w spadku po pierwszej żonie profesora. Siere
briakow eksploatuje poświęcenie swego szwagra i córki, która wraz 
z Wojnickim gospodaruje na wsi. Dochodzi w sztuce do konfliktu 
i ostrego starcia między Wujaszkiem Wanią, a profesorem. Wojnicki 
strzela do .Sierebriakowa, ale chybia celu. Profesor opuszcza wieś, a Wa
nia i Sonia będą dalej pracować dla cudzej korzyści. „Będziemy cier
pliwie znosić los, którym doświadcza nas życie, będziemy pracować dla 
innych, ale kiedyś odpoczniemy!" Sztuka jest protes tem przeciwko mar
nowaniu sił ludzkich, które mogłyby przynieść korzyść społeczeństwu, 

a nie egoistycznym jednostkom. Praca człowieka, powinna służyć celom 
humanizmu. 

W Trzech siostrach najsilniej odzywa się temat przeczucia hi;torycz
nej przemiany. W małym miasteczku, trzy piękne , mile i dobre kobiety 
rosyj skie wegetują w beznadziejnej atmosferze prowincji. To temat 
straconego piękna, roztrwonionych bezcelcwo chwil, zawodu życiowego. 
W momencie rozpoczęcia sztuki schodzą się goście na imieniny najmłod
szej siostry - Iryny. Zjawiają się wojskowi, stacjonujący w tym mie
ście. Nawiązują się romanse . Pułkownik Wierszynin - komendant gar
nizonu - zakochał się w Maszy, a baron Tuzenbach w Irynie . Porucz
nik Tuzenbach, to człowiek subtelny, ale niedołężny życiowo i senty
mentalny .. Jego rywal, kapitim Solony, to brutalny i prymitywny wo
jak. Pod powłoką grubial'lskich manier, on również kryje niewyżyte 

uczucie dla najmłodszej siostry. Między rywalami dochodzi do poje
dynku w którym ginie Tuzenbach. Wojsko opuszcza miasteczk o - w dali 
słychać dżwięki marsza. Przeżycia trzech sióstr zamyka akord roz o.ta
nia i samotności. Ale ostatnie słowa Olgi wróżą przyszłą przemianę 

i wiarę . że cierpierl)a ich zamienią się kiedyś w rad0ść dla tych, co 
będą żyli po nich. 

Gdy \vystawialiśmy tę sztukę w roku 1949 w Teatrze im. J. Slowas
kiego, staraliśmy się wydobyć z podtekstu optymizm Czechowa, z"l
warty w przeczuciu nadchodzącej burzy. 

W Wiśniowym sadzie znajdujemy się w sferze ziemial'lskiej. Be~
troscy i lekkomyślni posiadacze roztrwaniają majątek. Przechodzi on 
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w ręce kułaka i kupca-dorobkiewicza. Wyrąbie stary ogród, zam:eni 
go na użytkowe działki. Właścicielka starego dworu, opuszcza swą ma
jętność, a w domu pozostanie tylko zapomniany stary lokaj, którego 
przez pomyłkę zamknięto w pokoju. Jedna klasa posiadaczy odchodzi 
z widowni historycznej i ustępuje m1eJsca drugiej, brutalniejszej 
i bezwzględnej. Ustrój starej Rosji chyli się ku upadkowi. 

Podobny temat napotykamy w sztuce Gorkiego Jegor Buly::zow, 
tylko że tam słychać już wyraźniej głos nadciągającej rewolucji. 

W Wiśniowym sadzie wieczny student Trofimow wypowiada sło

wa pełne krytycznego realizmu i politycznego sensu: „Cała Rosja to 
nasz ogród. Ziemia jest wielka i piękna ... Pomyśl Aniu, twój dziad 
i pradziad, wszyscy twoi przodkowie byli posiadaczami. którzy ujarz
miali żywe istoty. Czyż doprawdy z każdej wiśni w sadzie, z każdego 
listka, z każdego pnia, nie patrzą na was ludzkie oczy, czy nie słyszy
cie ich głosów, nie zauważacie, że żyjecie na cudzy rachunek, na 
konto tych ludzi których nie wpuszczacie na próg przedpokoju". I da
lej: „Przecież to jasne, że po to, by rozpocząć życie we współczesno
ści, trzeba okupić naszą przeszłość, skoliczyć z nią". 

Dramaturgia Czechowa przełamała konwencjonalną rutynę teatru 
rosyjskiego. Rozbiła zwyczajowe schematy ówczesnej zaskorupiałej 

techniki dramatopisarskiej i wprowadziła na scenę prawdziwych ludzi. 
Czechow kochał ich, ale też osądzał; współczuł im, ale ,potępiał ich 
słabość. Dla nowych, niecodziennych sztuk Czechowa. trzeba było no
wego teatru. Tylko jakiś inny. odkrywczy zespół mógł zrozumieć i wła
ściwie interpretować jego utwory. Tym czechowowskim teatrem stał się 

MCHAT (Moskiewski Teatr Artystyczny). Ale nie od razu. Pierwsze 
przedstawienie Czajki. odbyło się w Petersburgu na tradycyjnej scenie 
'Jleatru Aleksandryjskiego. Obowiązywała w nim konwencjonal11a i pa
tetyczna szkoła gry aktorskiej. Sztukę wystawiono po dziewięciu pró
bach, łącząc ją w jednym wieczorze z jakąś błahostką repertuarową. 

Aktorzy niedostatecznie przygotowani nie rczumi=li ról. Przedstawie
nie wygwizdano, a krytycy wyszydzili Czajkę. Twórca nowej epoki 
teatru chciał złamać swe pióro, ale prawdziwa sztuka musiała zwycię
żyć. Dwa Jata później, dnia 17 grudnia 1898 roku wystawił Czajkę 

MCHAT. Dzięki reżyserii Stanisławskiego i Niemirowicza-Danczenki, 
dzięki zrozumieniu podtekstu sztuki przez aktorów MCHATu, przed
stawienie odniosło ogromny sukces. Na kurtynie Teatru Stanisław

skiego pojawiło się odtąd wyszyte godło, wyobrażające lecącą czajkę. 

MCHAT zespolił się na zawsze z nazwiskiem i dramaturgią Czechowa. 
A Czechow uznał i polubił Teatr Stanisławskiego, jak swój dom ro
dzinny. Pmznał tam i pokochał swą przyszłą żonę - Olgę Knipper, 
która stała się świetną odtwórczynią wielu ról w jego sztukach. Nie
stety los zmuszał ich do rozłąki. Z powodu choroby płuc, Czechow mu-
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siał zamieszkać w Jałcie na Krymie, a żona pracowała w Moskwie. 
w 1899 odbyła się prapremiera Wujaszka Wani, której Czechow, tak 
zresztą jak i Czajki, nie mógł nawet zobaczyć na scenie. Pierwsze 
·przedstawienie Wiśnioweg:> sadu zbiegło się z jubileuszem Czechowa. 
z trudem nakłoniono autora do ukazania się publiczności. Relacjonuje 
Stanisławski: „Gdy po trze2:im akcie spad:a kurtyna, Czechow śmier

telnie blady ;podszedł do rampy nie mogąc opanować k:iszlu. Gdy obsy
PY\vano go kwiatami i obdarowywar.o prezentami, stał pochmurny 
i tylko chwilami, gdy przemówienia przypominały mu widocznie jubi
leusz, który sam wyśmiał w swej komedyjce, zauważyliśmy cień uśmie
chu na twarzy pisarza. Ten cudowny uśmiech pamiętają wszyscy, któ
rzy znali charakterystyczną ironię błąkającą się czasem na usta~h 

Czechowa". 
Do najpiękniejszych kart historii teatru wpisana została realizacja 

Trzech sióstr w MCHATcie. W przedstawieniu tym zmieniały się cale 
pokolenia aktorów. Spektakl grany jest do dzisiejszego dnia z niesłab
nącym powodzeniem. Niedawno odniósł wielki triumf w Londynie 
i Warszawie podczas zagranicznych występów MCHAT-u. 

Sztuki Czechowa zawojowały świat. Inscenizowano je w najbardziej 
różnorodny sposób. Wielkie nazwiska aktorów i reżyserów całego 
świata związane są z dramaturgią Czechowa. Stanisławski, Niemiro
wicz-Danczenko, Meyerhold, Wachtangow, Piscator - a w Polsce: Pa
wlikowski, Solski, Zelwerowicz i wielu innych reżyserów realizowało 
jego utwory. Wielkie kreacje w nich tworzyli: Komisarzewska, Stani
sławski, Kaczałow, Moskwin, Knipper-Cze::howa, Artiom. Tarasowa, 
Chmielow, Czerkasow - trudno wymienić wszystkich. W Anglii Giel
gud i Laurreru:e Olivier. We Francji Barrault i Jouvet. W Polsce Sol
ski, Kamiński, Frenkiel, Zelwerowicz, Adwentowicz, Węgrzyn . We Wło
szech zespół Guido Salvini, w Niemcze2h Moissi, Bassermann, Werner 
Krauss, Griindgens. W Polsce po raz pierwszy wystawiono Czechowa 
z inicjatywy i w przekładzie Adama Grzymały-Siedleckiego, w Tea
trze im. J . Słowackiego w 1906 roku. A w 40 lat póżniej, zrealizowana 
na tej samej scenie inscenizacja Trzech sióstr., otrzymała I nagrodę na 
Festiwalu Sztuk Rosyjskich. 

Dramaturgia Czechowa stała się prekursorką wielu ;pozycji lite!·a
tury światowej. Czerpali z niej inspiracje: Żeromski, Rittner i Sza
niawski. W Anglii Bernard Shaw (Dom zlamanych serc). Nawet w filmie 
spostrzegamy refleks twórczości Czechowa. Neorealizm włoski wywodzi 
się chyba z inspiracji autora Czajki. W sylwetce Chaplinowskiego czło
wieczka zagubionego w nowoczesnym labiryncie świata, można by się 
ctoszukać wpływów czechowowskiej troski, współczującej doli szarego 
człowieka. 

O więzi Czechowa z współczesnością pięknie powiedział Ilia Eren-
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burg: „Nie ma przepaści między aktualnością a poezją, pomiędzy te~ 

rnatem epoki a prawami sztuki. Artysta ukazuje to, co wzrusza jeg0> 
samego. oraz jego współczesnych . Ale jeżeli zdolny jest zobaczyć nie· 
tylko powłokę lecz zajrzeć w głębię ludzkiego serca, stworzy dzieło, 

które pomoże ludziom w kolejnej biedzie, które będzie wzruszało rów
nież ich dzieci i wnuków w wiele lat po tym jak historia rozstrzygnie 
sprawę, a kurz archiwów przyprószy dawną aktualność". 

A oto słowa Artura Millera - autora Widoku z mostu: „Dla mnie 
znaczenie Czechowa zawiera się w jego humanistycznym światopoglą
dzie, w jego współczuciu dla wszystkich ludzi, w niezłomnej wierze we 
wrodz.oną wartość człowieka". 

Pozostałoby jeszcze pytanie - w jaki o.posób dziś interpretować 

sztuki Czechowa. Najlepiej odpowiedzieć na nie nowoczesną realizacją 

jego dziel na scenie. Z uśmiechem sympatii i krytycznej - choć życz

liwej - ironii oceniany dziś świat czechowowskich nastrojów i senty
mentalnych wzruszeń. Ale w racjonalnej analizie postaci które two
rzył, w rolach czechowowskich odnaleźć można wiele współczesnych pro
blemów - a ze zmrużonym okiem ,przypatrując się ludziom z Trzech 
sióstr lub Czajki - odkrywać w nich będziemy dużo trafnych spo
strzeżeń i myśli typowych nie tylko dla czasów minionych. Poruszają 
one zagadnienia zawsze aktualne, które nurtują dusze ludzkie w każ

d~j epoce. Bo przecież zawsze żegnać będziemy stare formy życia 
i witać z nadzieją nowe. Dlatego ile razy otworzymy egzemplarz sztuk 
wielkiego dramaturga, ile razy światła rampy naświetlą brzozy cze
chowowskie (choćby nowoczesna scenografia zamieniła je w ironiczne cie
nie lub abstrakcyjne smugi) - ile razy ukażą się postacie z Wujaszka 
Wani, Trzech sióstr lub Wiśniowego sadu - wchłaniać będz.iemy nie
zwykłą atmosferę tego dziwnego świata, epoki otulonej już mgłą 

historii. Mądre słowa Czechowa przenikną nas do głębi jeszcze dzisiaj: 
i pomyślimy o nim jako o dobrym, prawdziwym - już dalekim, a jed-· 
nak tak bliskim - mądrym przyjacielu. 

Bronisław Dąbrowski 
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