






CZECHOW O „IWANOWIE 

Przyświecało mi bowiem zuchwałe marze
nie - podsumować to wszystko, co dotąd 
zostało napisane na temat lamentujących, 
chorych na nostalgi ę ludzi , by w ten 
sposób położyć kres tej pisaninie. Wyda 
wało mi się, ze wszyscy nasi beletryśc i i 
dramatu rgowie wyczuwali konieczność 

odmalowania tej żałosnej postaci i że 
w szyscy pisali intuicyjnie, bez konkretnej 
wizji i koncepcji ... 
Chciałem być oryginalny: nie dałem zadne
go łotra, żadnego anioła (choc iaz nie 
mogłem ustrzec się od błaznów), nikogo 
nie oskarżyłem, nikogo nie uniewinniłem .. 
Temat jest zawiły i pomysłowy Każdy akt 
kończę jak w opowiadaniach: akcję pro-

wadzę spokojnie, gładko, ale w końcu -
trzask widza w pysk. Całą energię zużyłem 
na nieliczne prawdziwie mocne sceny, 
jednak łączące je kładki są słabe, liche i 
banalne ... 
(list do Al. Czechowa. Moskwa 24 paź

dziernika 1887) 

IWA NOW 
Iwanow ma piękną przeszłość, jak przewa
żająca część rosyjskiej inteligencji. Bo w· 
Rosji nie ma albo prawie nie ma takiego 
szlachcica czy czlowieka z wyższym wy
kształceniem, który by się nie chlubił swoją 
przeszłością. Teraźniejszość jest zawsze 

gorsza. Dlaczllgo7 Dlatego, ze rosyjska 
pobudliwość ma pewną specyficzną ce
chę: szybko doprowadza do znużenia 

Człowiek ledwo pozegnawszy ławę szkol 
ną, już chwyta w zapale cięzar ponad sily, 
zabiera s ię do szkó ł i do „Wieści z Europy", 
wygłasza przemówienia, pisze do ministra, 
walczy ze złem, przyklaskuje dobru, kocha 
się nie po prostu i nie w byle kim, tylko 
właśnie w sawantkach, w psychopatkach 
lub Zydówkach czy nawet w prostytut
kach, które ratuje itd., itd. Ale niech no 
przekroczy trzydziestkę, już zaczyna odczu
wać znuzenie i pustkę. 
Czując się fizycznie wyczerpany r znudzo
ny nie rozu mie, co się z nim dzieje i co się 
stało. Mówi do doktora z przerazeniem 
(akt I. sc. 3) „Pan mówi oto, że ona 

niedługo umrze, a we mnie nie ma ani 
miłości, ani litości, ani współczucia, tylko 
jakaś pustka, znużenie. Dla słuchającego z 
boku to musi brzmieć okropnie, a ja dop
rawdy nie rozumiem, co się dzieje w mojej 
duszy ... " Ludzie niesumienni i ograniczeni 
w podobnym wypadku najczęściej zwalają 
winę na środowisko albo zapisują się w 
poczet pechowców czy hamletów i mają 
święty spokój. Ale Iwanow, człowiek 
szczery, przyznaje się otwarcie doktorowi i 
publiczności, że sam siebie nie rozumie ... 
Że najszczerzej w świecie nie rozumie 
siebie ... 
Zmiana, .która w nim zaszła jest zniewagą 

ala poczucia przyzwoitosci. Iwanow szuka 
przyczyn na zewnątrz i nic nie znaiduje; 
szuka ich w sobie i znajduje tylko nieok
reślone wrazenie, że w czymś zawinił. To 
coś wybitn ie rosyjskiego. Rosjanin - czy 
umarl mu albo mu zachorował ktoś bliski , 
czy on sam od kogoś pozyczył czy pożycza 
komuś - zawsze crnje się winny. Cały 

czas Iwanow mówi o swojej winie, poczu
cie winy rośn i e w nim z każdym nowym 
erosem ... 
Do znużenia, pustki i poczucia winy, do
dajmy jeszcze jednego wroga. To samot
ność ... Długie zimy, długie wieczory, pusty 
ogród, puste pokoje, zrzędzący hrabia, 
chora zona ... Nie ma dokąd wyjechać. I 
dlatego bezustannie dręczy go myśl: co 
zrobić ze sobą ? Tacy ludzie jak Iwanow nie 

rozwiązują problemów, lecz walą się pod 
ich ciężarem. Zdezorientowani bezradnie 
rozkładają ręce, denerwują się, narzekają, 
robią głupstwa i w końcu folgując swoim i 
tak już rozklekotanym nerwom, tracą grunt 
pod nogami i zaciągają się w szeregi tych 
„złamanych" i „niezrozumianych". 

OOKTOR LWOW 

To człowiek przyzwoity, szczery, gorący, 

ale zbyt prostolinijny i ciasny. O takich jak 
on ludzie mówią: „Owszem głupi, ale ma 
uczciwą naturę. Wszystko co zatrąca o 
~zersze poglądy, o bezpośrednie uczucie, 

doktorowi jest obce. To uosobienie szablo
nu, wcielona tendencja. Szufladkuje każde 
zjawisko, każdego człowieka, wszystkie 
jego opinie są powzięte z góry ... Doktor nie 
u.?naje nic pośredniego. Wychował się na 
powieściach Michajłowa; w teatrze widział 
„nowych ludzi", czyli kulaków i innych 
„synów naszego czasu", rozmaitych „ryce
rzy zysku", w których się tak kochają nowi 
dramatopisarze... Jemu· nie wystarczy, że 
wszyscy ludzie grzeszą. Musi mieć świę
tych i oszustów. 
Lwow przyjechał do powiatu już nasta
wiony z góry. Każdego zamożnego chłopa 
od razu miał za kulaka, a Iwanowa, którego 
nie rozumie - od razu za oszusta. Czło
wiek ma chorą żonę i jeździ do. bogatej 
sąsiadki ~ no czyż to nie oszust? Wido-

cznie zabija żonę, żeby poślubić bogacz
kę ... 
Lwow jest uczciwy, prostolinijny, wali 
prosto z mostl,j, nie szczędząc nikogo. On, 
gdy trzeba, rauci bombę w karetę, rąbnie w 
pysk inspektora. zwymyśla od łotrów. Nie 
powstrzyma go nic. Nie ma wyrzutów 
sumienia - skoro jest „szermierzem uczci
wej pracy", musi gromić ciemne siły„. 

SASZA 
Sasza to pannica nowszej formacji. Wy
kształcona, rozumna, uczciwa itd. Między 
ślepymi i jednooki jest królem - toteż 
Sasza wyróżnia spośród innych trzydzie
stopięcioletni·ego Iwanowa. Jest lepszy od 

wszystkich. Znała go już za swoich dzie
cinnych lat, widziała z bliska jego aktywną 
działalność wtedy, gdy jeszcze nie był 
znużony. To przyjaciel jej ojca. 
To kobieta, która kocha mężczyzn w okre
sie ich upadku. Ledwo Iwanow upadł na 
duchu, a pannica już jest przy nim. Na to 
tylko czekała. Przecież ma przed sobą takiEJ 
wdzięczne, takie wzniosie zadanie. 
Wskrzesi upadłego, podeprze go, da mu 
szczęście... Kocha' nie tyle Iwanowa, co 
właśnie to zadanie. Sasza ... nie wie, że dla 
Iwanowa miłość ·to tylko niepotrzebna 
komplikacja, jeszcze,jeden cios w plecy.„ 
Sasza przez rok morduje się z Iwanowem, a 
on ani myśli zmartwychwstać, przeciwnie 
stac~a się coraz niżej„, 

POST SCRIPTUM 
· ... ci ludzie zrodzili się w mojej głowie nie z 
morskiej piany, nie z tendencyjnych idei, 
nie z mądrzenia się, nie przypadkowo. Są 
wynikiem obserwacji i znajomości ·życia. 
Tkwią mi przed oczami, toteż wiem, że nie 
skłamałem ani trochę i nie przegiąłem palki 
ani o cal„. -
(list do A. Suworina. Moskwa 30 grudnia 

1888) 

TOMASZ MANN O.CZECHOWIE 
Długoletnie niedocenianie Czechowa w 
Europie zachodniej, a nawet w Rosji, 

spowodowane zostało jego własnym, w 
1ajwyższym stopniu trzeźwym, krytycznym 
i sceptycznym stosunkiem do siebie --· 
jego skromnością; cecha ta. choć niezwy-. 
kle ujmująca. nie przyczyniła się jednakże . 
do tego, by wzbudzić szacunek świata ... 
Albowiem opinia, jaką mamy sami o sobie, 
nie pozostaje bez wpływu na obraz, który 
tworzą o nas l4dzie, zabarwia go i może go 
niekiedy fałszować, Czechow był przeko
nany o błahości swego talentu, o swojej 
artystycznej nieważności; bardzo powoli i z 
trudem zyskiwał wiarę w siebie... aż do 
końca nie miał w sobie nic z literackiego 
„grandseigneura", a tym inniej z mędrca i 
proroka jak Tołstoj, który spogląda! nań 
życzliwie, widząc w nim - według relacji 
Gorkiego _:__ „wspaniałego, cichego, skro
mnego człowieka". 

Powątpiewanie Ciechowa o sobie jako 
artyście wykracza poza jego własną oso
bowość, rozciąga się również na sztukę, na 
literaturę w ogóle, literaturę, i którą wzdra
gał się żyć sam na sam „w swoich czterech 
ścianach". Literatura - by użyć jego włas
nych słów - była jego kochanką. nauka 
zaś, medycyna - legalną żoną. wobec 
której czul się winny, że ją zdradza z tamtą. 
Stąd podróż na Sachalin, nad wyraz uciąż
liwa i niebezpieczna dla jego nadszarpnię
tego już :zdrowia; stąd niestrudzona dzia
łalność Czechowa jako wiejskiego lekarza, 
zawsze towarzysząca jego pracy literac
kiej ... 



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 najwa
żniejsze pytanie?" 
Jeśli prawda życia jest z natury ironiczna, 
to sztuka jest chyba z natury nihilistyczna? 
A jest przy tym tak pracowita! Sztuka jest 
jak gdyby pracą w stanie chemicznie czy
stym i jej kwintesencją, paradygmatem 
wszelkiej pracy, jest samą pracą, pracą w 
sobie. Nikt nie oddawał się pracy tak jak 
on„. Pracował nieustannie i niestrudzenie, 
wbrew swojej wątlej konstrukcji, nie zwa
żając na zżerającą siły chorobę, pracował 
codziennie, aż cjo końca. Co więcej wyko
nywał tę bohaterską pracę mimo stalych 
wątpliwości co do jej sensu, mimo poczu -
cia winy, że brak jej centralnej . ogólnej 
idei".„ 
Istniejący porządek to nieznośne stosunki 
lat dziewięćdziesiątych w Rosji, stosunki, 
w których żyje Czechow. Ale ból, wątpli
wości co do sensu swojej pracy, wyczucie 
dziwaczności i niezrozumiałości swojej roli 
jako artysty, są ponadczasowe i nie zwią
zane z ówczesnymi stosunkami w Rosji. 
. Stosunki" - to znaczy: złe stosunki, takie, 
które ujawniają beznadziejną przepaść 
między prawdą i rzeczywistością, istnieją 
zawsze i Czechow także dzisiaj ma towa
rzyszy niedoii. którzy nie czują si~ dobrze 
ze ·swoją sławą, ponieważ „bawią świat 
ginący, nie podając mu ani kropli zbawien
nej prawdy". 
.„ Może właśnie w pracy - choćby zda
wała się jedynie rozrywką - tkwi coś 
moralnego, przydatnego, społecznego, co 
w końcu prowadzi do tej „zbawiennej 
prawdy", po którą wyciąga dłonie bezrad 
ny świat? 
Praca, wierna, niestrudzona praca aż do 
końca, w przeświadczeniu, że nie ma od
powiedzi na ostateczne pytanie, praca z 
wyrzutem sumienia, że okłamuje się czytel
nika - nadal wyraża tę osobliwą postawę 
• mimo wszystko" . Bo tak też jest: „czło- . 
wiek bawi historiami skazany na zagładę 
świat, nie dając mu ani śladu zbawiennej 
prawdy". A jednak się pracuje, opowiada 
historie i daje kształt prawdzie, w niejasnej 
nadziei, niemal pewności, że prawda po
trafi wpłynąć na dusze wyzwalająca, przy
gotować świat do lepszego, piękniejszego 

rozumniejszego życia . 

„Czechow w oczach krytyki światowej" 
Warszawa 1971 

KU NOWEJ PRZESTRZENI W DRAMA 
CIE 
Odbiorca znający pótniejsze dramaty Cze
chowa („Trzy siostry", „Wujaszka Wanię" 

czy „ Mewę") nie jest skłonny do bezdy
sl<usyjnej oceny .Iwanowa", zwłaszcza 
jeżeli nie chce zastąpić interpretacji -sztuki 
„ nazwiskiem" autora . 
„ Iwanow", choć bliski strukturze innych 
dramatów Czechowa, nosi cechy . prób" 
dramaturgicznych.a ze względu na zakoń
czenie może być klasyfikowany - zgodnie 
z pewnymi kryteriami jako dramat obycza
jowy z . melodramatycznym" akcentem. 
Uważne śledzenie dialogów postaci wpro
wadza nas jednak w inny obszar „świata 
poetyckiego" niż „salonowe dramaty" koń
ca XIX w . Obszar ten to „swoista" prze
strzeń w której tkwią przynajmniej niektó
rzy bohaterowie . Iwanowa·. lstniej4ca 
obok tej, którą tworzą wnętrza domu, 
ogrody i salon. Stanowią ją wszelkie od
czucia związane z własnymi decyzjami i 
innych, z .marnością" własnych czynów i 
działaniem innych, z podejrzeniami opinia
mi i plotkami, wreszcie uczuciami.„ 
Przestrzeń ta odziera postać z frazesów i 
komunałów, bo nie jest .sumą odczuć" ale 
ich współistnieniem . 
To widzenie świata przeżyć postaci jako 
przestrzeni otaczającej, o nieuchwyt
nych granicach, przynosi dość istotne kon
sekwencje dla dramatu Czechowa i .wnosi 
nowe aspekty interpretacji. 
Przestrzenny wymiar przeżyć bohaterów 

. wynika nie tylko z reakcji postaci ale nawet 
bezpośrednich określeń . Przytoczmy choć
by wypowiedź doktora Lwowa o Iwano
wie, abstrahując od jej opiniującego cha · 
rakteru: .Potrzeba mu przestrzeni„." 
Konsekwencjft dramatyczną .przestrzenne
go" charakteru przeżyć jest o wiele większy 
stopień trudności odcięcia się od własnych 
stanów psychicznych, refleksji i ocen. Dla
tego też ucieczka od nich nie jest tożsama 
z wołaniem innych bohaterów Czechowa: 
trzech sióstr („do Moskwy!") czy też prof . 
Sieriebriakowa. chcącego opuścić dom 
Wujaszka Wani. 
Ani Anna ani Nikola nie identyfikują zmia
ny miejsca pobytu z uwolnieniem się od 
tego, co ich załamuje i dręczy. 
Anna nie chce opuścić domu, z którego nie 
wolno jej nigdzie wyjść po zachodzie 
słońca i którego okna muszą być zamknięte 
po godz. 18. Nie chce wyjechać na Krym 
- bez Nicoli 

Nie chce opuścić miejsca, do którego 
wieczorem przenika tylko hukanie sowy i 
stukanie kołatki stróża ogrodowego. 
Ograniczenie przestrzeni „fizycznej" przy
nosi inne ograniczenia; choroba odmienia 
charakter kontaktu z mężem i otoczeniem. 
Zmniejszenie jednego obszaru pomniejsza i 
określa drugi. 
Nicola „ uciekający" wieczorem od smutku 
do salonu Lebiediewów wie, że smutek i 
tam powraca i że nie można przed nim 
uciec. On wie to na pewno - choć inni 
sądzą co innego. 
Pragnienie ucieczki, wyzwolenia się z „roz
pacznej" przestrzeni jest tym większe, iż do 
niedawna była ona inną . Wypełniały ją : 
- inicjatywy racjonalnego gospodarowa
nia 
- autentyczna miłość do Sary-Anny 
- decyzja małżeństwa bez zgody rodziny, 
a więc wyzbycie się finansowej pomocy 
- zapał i nawet brak pogardy dla „mena
żerii ludzkiej" 
- po prostu radość. 
Anna określa niemożliwość powrotu do 
tego co minęło słowami, które kiedyś 
powiedział Nicola: .Kwiaty rozkwitają na 
wiosnę a radość nie wraca". Jakże wyraź
ne jest to rozgraniczenie dwu przestrzeni. 
Nicola, który utożsamia swoje „dziś" z 
przedwczesną starością, samotnością a 
nawet pogodzeniem się ze śmiercią żony, 
nie może znieść jednego - POGARDY 
DLA SIEBIE. 
Próby wyjścia z osaczającej przestrzeni 
stają się dramatyczne. Włada nimi prawo 
ironii dramatycznej. 
Przyjęcie przez Nicolę wyznania Szury 
staje się dla widzącej to Anny-Sary pot
wierdzeniem podejrzeń. Pozór odkrytej 
prawdy - wydaje się prawdą. Nicola, 
broniący się przed ułudą „rol'l'lansu" czy 
nawet miłości, w momencie rozpaczy przy
staje na jej wyznanie - po to, by ostate
cznie pogłębił się jeszcze bardziej konflikt 
między nim a żoną, a osaczenie podejrze
niami nasiliło się jeszcze bardziej. · Anna
Sara, szukająca w ostatecznym rozmówie
niu się z mężem ocalenia jego miłości 
względem niej samej , znajduje powód 
własnego załamania . (Nicola przytłoczony 
podejrzeniami, broni się przed zarzutami 
klamstwa i wskazując na jej śmiertelną 
chorobę, szuka w niej usprawiedliwienia 
swego załamania) . Zostaje odsloriięta ta
jemnica. 









, 



, 

lnsp1c1enc1 Al1n;i J<1szilk. Zb1qn1ew L"wczu~. 
Kontrola tt,kstu AnnJ Nowak 
Naczelny 1111yn11" J;:inusz G11k 
Sw1citlo Edw;ird C1ccho11sk1 
D7w1ęk Krzysztof Duński 
K1erow111k ter:l1111czny Jc>11y Szte11113n 
K1t~rown1cy pracow111 

krilw11,ck1c1 da111sk1e1 Zofrct L1cln1ak 
kr;iw1cck1e1 m~sk1PJ Zenon Mors1uy1n.1 
trvz1crsko perukarski"/ Jadw1q<1 P1ctr?.1k 
pl,istycnw1 Ryszard Rud;iś 

stol<nsk1P/ Jerly Ostrowski 
s11~wsk11:1 St;1111s/;1w Kuna 

Bryqad1Pr sr:""Y St<1n1slaw De1ko 
Koorclyn.itor pracy artystyc 1n•'I Al~ks;inch·r Koby 
111·1sk1 
K1•:rown1k Dz1;ilu Orqan11a1:p W1down1 T<tdt:i1'Z 
C1ęzak 

HedakCJil proqr;imu Grazyn.i Narodow1l'c 
Wspólprilca r8dilkcy1na Zli1qrwew Wilko11sk1 
Op1<icowan1e qrafirzne Leszek Mąd11k 

Adws TPatru ul NJrutow1cza 17. 20-004 Lul1l111 
Biuro Ory;rn1z,1cp Widowni tel 244 36 
Kasa tel 244 36 

Cena proqr;imu 1 5 11 

LZG<.d 491 N 2500 N 5 



, 


