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ANTONI CZECHOW 

Roger Gomulicki 

IWANOW W TEATRZE 

Iwanow należy do sztuk teatralnych wyjątko
wo silnie związanych ze sceną, do sztuk, które 
ze sceny biorą początek i scenie zawdzięczają 
swą egzystencję. Rok jej napisania a zarazem 
premiery teatralnej (1887) jest w twórczości 

Czechowa datą niezmiernie ważną, stanowi bo
wiem jego debiut sceniczny, otwierający boga
t8. karierę dramaturgiczną jednego z najwięk
szych mistrzów sceny rosyjskiej. Zainteresowa
nie pisarza teatrem i dramaturgią oraz ·pierw
sze próby literackie w tej dziedzinie sięgają 

rzecz jasna okresu dużo wcześniejszego, a mia
nowicie jeszcze jego lat szkolnych. Jako uczeń 
gimnazj urn w Taganrogu pisze a następnie 

wysyła do Moskwy starszemu bratu pierwszą 

niedojrzałą jeszcze i młodzieńczą sztukę Be

zotcowszczina (tekst jej nie dochował się do na
szych czasów), a w kilka lat później, już jako 
student Moskiewskiego Uniwersytetu, składa 

w Teatrze Małym swego Płatonowa, który nie 
spotkał się jednak z uznaniem jurorów i na 
długie lata utonął w teatralnych szpargałach 

zapomniany nawet przez samego autora. W ro
ku 1887 sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. 
Popularny Antosza Czechonte, autor błyskotli
wych i rozchwytywanych opowiadań może li
czyć śmiało na przychylność teatrów, które z 
radością wystawią sztukę modnego i utalento
wanego autora. Właśnie rezultatem nagabywań 
ze strony aktorów i dyrektora moskiewskiego 
teatru Korsza jest powstanie Iwanowa, którego 
Czechow, według własnego świadectwa, obmy-
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slił i napisał w ciągu niecałych dwu tygodni. 
Sztuka różniąca się zdecydowanie swym ~f

matem, problematyką, wre zcie nowatorstwem 
formalnym od przeciętnej produkcji dramatycz
nej w Rosji, nie najlepiej pasowała do premie
rowego teatru. Teatr Korsza (nazwany tak od 
nazwiska organizatora i właściciela) był tea
trem bez większych ambicji, typowo „kaso
wym", nastawionym na gusty średniej burżu

azji, a jedyną (choć nader istotną) jego za
letą było to, że skupiał wielu znanych i wy
bitnych aktorów. W sezonie 1887/8 grali tu m. 
in. W. N. Dawydow, W. N. Andrejew-Burłak, 
A. J. Głama-Mieszczerskaja, I. P. KisielewskL 

Korespondencja Czechowa z tego okresu 
świadczy o głębokim przejęciu się pisarza wła
snym debiutem scenicznym, co wyraziło się w 
jego ścisłej współpracy w przygotowaniu przed
stawienia, polegającej na stałych rozmowach, 
dyskusjach, konsultacjach, których nie skąpił 

aktorom i reżyserowi. Nie wszystko wszakże 
szło po jego myśli. Aktorzy sq kapryśni - na
rzekał w jednym z lis tów - samolubni, nie
douczeni , zarozumiali; n i e cierpią iię ~awza

jem i jakiś tam N gotów zaprzedać duszę dia
błu, aby tyl:w jego koledze Z nie dostała się 

dobra rola; Korsz to człowiek interesu. t zale
ży m u n ie na sukcesie artystów i sztukt, a na 
pełnej sati; kobiet w jego trupie n i e ma i mo
je dwie piękne role kobiece teraz i funta kła

ków nie warte... Zrozumienie znalazł Iwanou: 
tylko u nielicznych, przede wszystkim zaś u 
Dawydowa (odtwórcy roli tytułowej), który za
palił się zarówno do swojej roli jak i do dra
maturgii Czechowa i oceniając wysoko talent 
młodego dramaturga zachęcał go gorąco do 
dalszego pisania dla sceny. Iwanowa będzie 

gral Dawydow - czytamy w liście do Jeżo

wa - który, ku wielkiemu memu zadowolen·iu, 
zachwyca się sztuką, wziąl się za nią z zapa
łem i zrozumial mego Iwanowa tak, jak ja oso-

biście tego chcialem. Siedzialem u. niego wczo
raj do trzeciej w nocy i przekonałem się, że to 
naprawdę wielki artysta. Jeśli wierzyć takim 
sędziom jak Dawydow, to ja umiem pisać 'sztu
ki ... Okazuje się, że instynktownie, sam tego 
nie zauwaza1ąc, napisalem calkowicie zakoń
czoną sztukę nie popelniając ani jednego blędu 

scenicznego. 
Premiera odbyła się ostatecznie 19 listopada 

1887 jako benefis popularnego aktora Swietło· 
wa, który grał rolę Borkina. Poza nim wystą
pili w głównych rolach: Dawydow (Iwanow), 
Kisielewski (Szabelski), Głama-Mieszczerskaja 

(Sara), Rybczynskaja (Sasza). Speiktakl reżyse

rował N. N. Sołowcow. Najciekawszą relację 

z tej uroczystości zawdzięczamy samemu Cze
chowowi, który opisał ją w sposób żywy i 
barwny w pisanym następnego dnia liście do 
brata Aleksandra. 

A więc sztuka poszla... Opisuję wszystko po 
kolei. Przede wszystkim Korsz obiecał mi dzie
sięć prób, a dal tylko cztery, z których próba
mi można nazwać tylko dwie, ponieważ pozo
stałe dwie przedstawialy sobą turnieje, na któ
rych pp. artyści ćwiczyli się w klótniach i wy
mysłach. Role umieli tylko Dawydow i Gla
ma, a pozostali grali wedlug suflera i we
wnętrznego przekonania. Pierwszy akt. Ja za 
sceną w maleiikiej loży podobnej do celi are
sztanckiej. Rodzina w loży benoir - dygocze. 
Ja - nadspodziewanie spokojny i nie czuję 
zdenerwowania. Aktorzy zdenerwowani, naprę
żeni i żegnają się. Kurtyna. Wyjście benefic
janta. Niepewność, nieznajomość roli i wnie
siony na scenę wieniec powodują, że od pierw
szych zdaii. nie poznaję swojej sztuki. Kisielew
ski, w którym pokladalem wielkie nadzieje, nie 
powiedział prawid1owo ani jednego zdania. Li
teralnie - ani jednego. Mówił swoje. Mimo to 
wszystko i mimo błędów reżysera pierwszy akt 
mial wielki sukces. Wiele wywołań. 
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Drugi alct . N a scenie ma.ęa l udzi. Goście. 

Ról n i e umiejq, gmatu:ajq s i ę , plo tą 9lupst wa . 
Każde słowo dźga mnie nożem w p lec:u. A l e -
o, nwzo! - i t en ak t odn iósl sukce.~. Wyw oly
wali w szystkich, wywolywali i mnie dwa ra zy. 
Powinszować suk cesu. 

T rzeci akt. Grają nieź le . W i elk i s11kce:;. W y 
wolują mnie t rzy r az11, przu czym na sceni e 
Dawydow ściska mi ręk ę, a Glama, n a modlę 
Manilowa, pr zyciska moją drugą rękę do ser 
ca. Tr iumf cn ot y i talentu. 

Akt czw arty , .ęcena pierwsza. Idzie nieźle. 

Wywalan ie. Następni e dlugi, nużący antra k t. 
Publiczno .' ć, n i e nawyk la między dwoma sce 
nami wstawać i wychodzić do bu f etu, szem
rze. Podnosi s i ę ku r t yna. Pięknie: na scen ie 
widać zast awiony stól (wese le ). M uzy ka gra 
tusz. W chodzq dr użbowi e ; są p; j ani, a jak ci 
wiado mo, p i j ani pow inni bła znować i za ta czać 

si ę z boku n a bok . K ar czma i ba la gan, któr11 
wpraw ia m n ie w prze rażen i e. Następni e wyj
. ~ci e Kisielewskiego: l i r ttc"'ne, za serce chwy
tające m i ejsce, ale mój K isielew ski rol i nie 
zna, p ijany jak szew c, i z króciutkie rro, lirycz
nego dialogu r ob i się coś rozw lek lego i gnu.~ -

11.ego. Publiczność n iczego s ię nie domyś la . 

Pr;y końcu sztuk i bohater u miera d latego, że 
n i e może znieść zadan ej mu zn ie wagi . Z depry
mowana i znużona nub li czno.~ć n i e rozumie tej 
śmierci (k tórej domagali si ę ode mnie aktor zy; 
mam inną wersję za kończen ia). Wywolują akto
rów i m nie. Słychać wyraźne ·ykanie zagluszo
ne przez oklaski i tupan ie n óg. 

Ta dwojaka r eakcja widowni, o któr ej pi szP 
Czechow, symbolizuj e znakomicie przyjęci..: , ~ 

. iakim spotka ł się Iwanow u krytyki i ludzi 
teatru. z jedne· strony ostre , n ieprzychylne r -
ccnzje, zarzucające młodemu autorowi n iem -
.iomość praw sceny, błędy kompozycyjne i nie
j asność ostatecznej wymowy dram atu, z dru-
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gie · zaś rozgłos i uznanie dla jego talentu, 
którego wyrazem była ponowna premiera w 
Sa ra towie zrealizowana staraniem Towarzy
stwa Aktorów Rosyjskich jeszcze w ciągu li
stopada tego samego roku. 

W roku 1888 Czechow ulega prośbom swych 
przyj aciół i zgadza się na kolejną premierę 

Iwanowa w Aleksandryńskim Teatrze w Pe
tersburgu. Rozczarowany moskiewską publicz
nością i krytyką („„.w Moskwie nie ma ani je
dnego szczerego człowieka„. "), spodziewa się 

wiele po bardziej wyrafinowanym środowisku 

petersburskim. Iwanow podlega ostatecznej 
przeróbce (w pierwotnej wersji bohater sztuki 
umierał na atak serca), a jego autor udaje się 
do Petersburga, gdzie bie rze aktywny udział 

w przygotowaniu przedstawienia. Premiera od
była się w styczniu 1889. Reżyserem był F. A. 
Fiedotow-Jurkowski, w roli Saszy wystąpiła 

znana aktorka M . G. Sawina, a . w pozostałych 
rolach: Swobodin (Szabelski), Dawydow (Iwa
now) , Stripietowa (Sara) i Czernow (Lwow) . 
Wbrew ponurym przewidywaniom Czechowa, 
który do końca spierał się z dyrekcją i aktora
mi o obsadę i interpretację poszczególnych ról, 
premiera ta odniosła wielki sukces zarówno ar
tystyczny jak i prasowy, który zachęcił pisa
rza do da lszej twórczości dramatycznej. 

Na tym kończy się pierwszy, debiutancki 
okres twórczości teatralno-dramaturgicznej au
tora Wiśniowego Sadu. Okres nowy otwiera 
Mewa, która po klęsce petersburskiej (1896) w 
rok później odnosi wspaniały sukces na scenie 
MChAT-u. Powstają nowe dojrzałe sztuki, w 
ślad za którymi idą nowe sukcesy; rośnie sła

wa i popularność jednego z największych twór
ców dramatu rosyjskiego . 

Iwanow, przyćmiony przez Wujaszka Wanię, 

Trzy siostry, Wiśniowy sad i inne drama~y, nie 
ulega jednak całkowitemu zapomnieniu. W la
tach 1897 i 1909 przypomina go Teatr Aleksan-
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O. L. Knipper w roli Anny 
(MChAl', 1904) 

K. S. Stanisławski w roli Szabelskiego 
<MChAT, 1904) 

dryilski dwoma premierami, w których wystę
puje z powodzeniem Sawina, grając tym razem 
rolę Sary. Wielkim sukcesem jest MChAT-ow
ski Iwanow (1904), reżyserowany przez Nie
mirowicza-Danczenkę ze Stanisławskim w roll 
Szabelskiego i Olgą Knipper-Czechową (żoną 

pisarza) w roli Sary. 

* * * 
W wieku dwudziestym Iwanow, zepchnięty 

początkowo na drugi plan przez dojrzałe sztu
ki Czechowa, doczekał się jednak swojego re
nesansu, zwłaszcza po drugiej wojnie świata -
wej. W rezultacie wzrastającej niebywale w 
tym okresie popularności dramatw·gii autora 
Mewy w krajach Europy zachodniej, realiza
torzy teatralni poczęli rozglądać się również za 
mniej znanymi, młodzieńczymi dramatami wiel
kiego pisarza, które mogłyby odświeżyć nasze 
spojrzenie na jego dobrze znaną twórczość. 

Dzięki temu dostał się na scenę Płatonow, na
tychmiast po wydobyciu go na światło dzienne 
przez radzieckich historyków literatury (słyn

ne przed3tawienie J. Vilara, po którym na
stąpiło wiele innych). Dzięki temu powrócił na 
scenę Iwanow, zdumiewając krytyków swą 

dojrzałością i udowadniając swą wieczną mło
dość I aktualność teatralną. 

W roku 1950 zrealizował Iwanowa popularny 
londyński Art's Theatre, a w sześć lat pó!niej 
paryski TheAtre d'Aujourd'hui (reż.. J. Mau
clair). Jako najbardziej udane przedstawienia 
ostatnich lat należy wymienić paryską insceni
zację Saszy Pitoeff'a (T!-M.tre Moderne, 1962), 
w której Pitoe!f kreował rolę tytułową, oraz 
znane już w Polsce dzięki krakowskiej wizycie 
przedstawienie Słowackiego Teatru Narodowego 
z Bratysławy (1962) ze znakomitym Karolem 
Machatą w roli Iwanowa. 

Roger Gomultckł 
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Luce Garcia-Ville w roli Anny i Sacha Pitoeff 
w roli Iwanowa (Theatre Moderne, 1962) 

Laurence Bourdil w roli Saszy i Sacha Pitoeff 
yv roli Iwanowa (Theatre Moderne, 1962) 

' 

Konstu nt in R udnick i] 

CZECH OW I REŻYSERZY ) 

( ... ) W okresie 1954-1 960 zniknęła kon ieczność 

idealizacji postaci Czecho owskich. Co innego 
s tuło się ważne : pokazanie sprzeczności każdej 

z nich w sposób r ównie obiektywny i trzeźwy, 

jak to uczyn ił n iegdys autor. Było jasne, że s ą 

to antybohaterowie, których cechę szczególną 

stanow i to, że nawet jako a ntybohaterowie n ic 
przes taj ą fascynować. Zoba cz liśmy ich nagle 
w nowym Ś > ietle, rozumieliśmy ich i os ąd zaliś
my niemal tak samo jak Czechow. 

( ... ) W każdym razie, Czechow znaczy we 
współczesnym teat rze r adzieckim co innego niż 
kilka czy kilkun· ś cie ]at tem u. Przedstawienie 
Baboczk ina, który inscenizował niedawno Iwa
nowa, r ejest ruj w ier nie owe przem iany. 
Reżyser od pierw szej sceny pokazuj e nam 

samotność każdej z posta ci, pokazuje w yobco
wa nie wszystk ich bohaterów dzia łając eh i ży

.i~_cyc h w absolutnej izola cji. K żdy jest sa
motny, ale właś n ie ta samotność bohaterów 
Czechowa jes t ich cechą w~ pólną , łączy ich ze 
sobą . V•lszys y s ą sam otni, wszyscy p zeżywają 

swój indyw1duc lny kryz s, a więc k ryzys i sa
motność są ·zjawiskiem o char kter ze ogó nym. 
Przynajmniej w stosunk u do tych boha terów 
Iwanowa, kt rzy dadzą się wydzie l ić ze „śro

dowiska", są owemu „środowisku" mniej lub 
więcej ja\.vnie przeciwstawieni. 
Pokazując natomiast „ ś rodowisko", reżyser 

stosuj e i nną za adę. K amaryla mwszczańsk ic 

*) Przekład Jerzego Koeniga. 
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MIKOŁAJ IWANOW . 

ANNA, z domu Sara Abramson, jego żona 

MATWIEJ SZABELSKI, hrabia, wuj Iwanowa. 
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grupek z drugiego aktu narysowana jes t z nie
ukrywaną pasją demaskatorską, przy pomocy 
ostrej, wyraźnej karykaturalnej kreski. Nie ma 
tu już groteskowej tragikomediowości z wach
tangowskiego „Wesela", teatr pastwi się nad ty
mi postaciami nie próbując niczego usprawie
dliwiać, typy wulgarne pokazuje przy pomocy 
wulgarnych środków teatralnych: „świńskie ry
je", zadowolone, syte, tłuste i obmierzłe ... 

Z tego „chlewu" wyłaniają się główni boha
terowie sztuki. Lebiediew, gładki i wylewny 
człowiek, którego poczciwość, wyrozumiałość 

i gładkość tworzą w sumie kwintescencję dro
bnomieszczańskiego ideału. Całą swą uwagę sku
pia na sprawach drugorzędnych. Rzeczy napra
wdę ważne odsuwa od siebie, każdy problem 
stara się ominąć bokiem, każdą przykrość -
zatuszować, nieszczęście - uznać za wynik 
fatalnego zbiegu okoliczności. Nie wierzy, aby 
istnieli na świecie „złoczyńcy i Judzie podli", 
jest zdania, że „nie ma czasu roztrząsać spra
wy światopoglądu", że w dzisiejszych czasach 
„trudno o narzeczonych", potrafi rozprawiać 

w nieskończoność o polityce niemieckiej i fran
cuskiej, a w ogóle najlepiej zna się na tym, 
czym powinno się zakąsić wódkę. Nic widzi w 
życiu najmniejszego sensu ani celu - od da
wna już się z tym pogodził. Nie potrafi zrozu
mieć tych, którzy mają jeszcze ja kiś cel ży

ciowy. 
Dalej - Sasza. Postać niemal bliźniaczo po

dobna: gładka, świeża, pełna energii młodzie(1-
czej. A przecież także uosobienie ideałów mie
zczańskich, mieszczańskiej agresywności. 

Dalej - Anna :Pietrowna, Lwow, Iwanow. 
Dawniej starano się przydawać postępkom 

Lwowa cechy romantyczne, przekonać widza, 
że Lwow ma w gr uncie rzeczy rację. Nie pa
miętano, z jakim wstrętem Czechow słuchał o 
takiej możliwości interpretacji tej roli: Jeżeli 

widz wyjdzie z teatru w przeświadczeniu, że 
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różni I wanowou;ie to lajdaki, natomiast d kto-
1 zy L wowowie --- zacni, por .. qclni Ind zie, nie 
pozostanie mi nic i nnego, jak prosić o dymisję 
i cisnąć pióro do diabla. 

Postacie Czechowowskie nie mają możliwo

ści dokonania wyboru. \V dramatach Czechowa 
wolna wola o niczym nie de ·ydujc, czyn naj
ba rdziej heroiczny niczego n ie potrafi zmienić. 
Strzelanie ani samobójs twa nic potrafią zmie
ni1~ biegu życia ogółu. Możesz strzelać ile wle
zie, nic z tego nie wyniknie, możesz strzelić 

do siebie - i ta k powiedzą, że „trzasnęła bu
telka z eterem", możesz strzelać do innych -
z pewnością chybi z. Nie m a możliwości dzia
łać uczciwie, nikt n ie może być bohaterem. 

Pozostaje tylko je na możliwość - nic ze
świnić s ię, przeciwstawiać się złu, dopóki star
cza si ł. To właśnie udaje się tylko niektórym, 
naprawdę nielicznym, najlepszym. z punktu 
widzenia Czechowa, ten, kto s ię nie ze 'winił, 
obronił samego siebie przed cisnącą się zewsząd 
podłością, zasługuje na miano wyjątkowego, 

naprawdę wielkiego człowieka. 
Czy Iwanow mógłby stać się bohaterem? 

Być może. Musiałby wtedy jednak mieć przed 
s obą jakiś cel. Po to. aby poświ cić swe ży

cie, należy mieć ideę, w którą się wierzy. Iwa
now nie znalaz ł t · k ie.i idei. Negacja nie może 

dopingowcić do działania. Zmęczona, pusta 
twarz. Wypełnione smutkiem oczy. „Lenistwo 
ogarnęło dusz ". Wszystko jest nudne, wszyst
ko może wywołać tylko rozczarowanie, n ie ma 
sensu zajmować się czymkolwiek. Jedynie myśl 
Iwanowa jest wolna od lenistwa. Na tym pole
ga właśnie jego dramat - człowieka, który ni
czego nie potrafi dokonać, który umie - i 
chce - przemyśleć wszystko do koń"ca . 

Po to, by żyć „nie tak jak wszyscy", nie wy
starczy wiedzieć, że wszyscy żyją źle, że są 

płascy. Trzeba jeszcze znać receptę pozytywną: 
jak i po co zmieniać życie. Tego Iwanow nigdy 
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nie wiedział, i oto znalazł się wśród ruin do
mu, który został wzniesiony bez fundamentów. 
Nie ma innego wyjścia, musi s i ę zastrzelić. 

Ten Iwanow, którego Baboczkin wyczytał u 
Czechowa i zaprezentował na scenie, pokazał, 

na czym polega dramat życia bez ideału. Po
trafili śmy go zrozumieć; doświadczenia współ

czesne i zamysł autora mówiły o jednym i tym 
samym. 

( ... ) To nowe, dojrzałe i chyba prawjziwe od
czytanie Czechowa i surowego obiektywizmu 
zawartego w jego sztukach, które były kiedyś 

obrazk:em lirycznym, później iron iczną satyrą, 

później pozytywną afirmacją życia, zbliża zno
wu Czechowa do teatru. Tym razem do teatru 
współczesnego, który potrafi dostrzec poetyckie 
akcenty w zwykłym, codziennym życiu; tego, 
który wierzy w człowieka, ale nie traci trzeź
wego spojrzenia, jest wolny od wiary w nai
wne iluzje. To prawda, że człowiek gubi się w 
potoku spraw codziennych, przyziemnych, oszu
kuje i jest oszukiwany, jest słaby, podły, nie
doskonały. Wiemy jednak, podobnie jak wie
dział to Czechow, że stać iO na wiele. 

Wyjątki z artykułu drukowanego w 
„Dialogu" nr 6/63. 

.... 

„CZECHOW, LITERATURA I SW IAT" 

Wyjątki z artykułu Zdzislawa Łapiń
~kiego drukowanego w „Twórczo.ki" 
nr 3160 

,Test u Czechowa wzruszenie --- przemilczanC', 
jest rozpacz - stłumiona, i jest r ozpoznanie 
absurdalnej istoty świata - nie zaprzeczające 

„danym naukowym" i potrzebie rozsądnego i 
przyjaznego ludziom po3 tępowania. Poglądy 

Czechowa należy bowiem uznać za poglądy po
zytywisty. Jego stosunek do zjawisk oraz ich 
rozumienie znajdują oparcie we współczesnym 

mu stanie wiedzy: Zaznajomienie się z nauka
mi przyrodniczymi, z metodą naukową sprawi
ło, że mialem się zawsze na baczności i usilo
walem, gdzie tylko było można, liczyć się z 
naukowymi danymi, w wypadkach, w których 
było to możliwe - postanowilem w ogóle nie 
pisać (211).") Jednak swoją twórczość uprawia 
pisarz całkiem inaczej, niż czynili to polscy 
pozytywiści. Nasza literatura z tego okresu po
zostawia po sobie jakiś niedosyl Wszystkich 
przyjaciół empirycznego myślenia niepokoi z 
pew!lością fakt, że irracjonalizm filozoficzny 
położył w naszym kra ju więks ze zasługi dl;i 
rozkwitu sztuk pięknych. I właśnie Czechow 
naje przykład, jak rDZ\'l'iązać ~pór nie tylko 
pomię·jzy nauką a sztuką, ale i mięizy dwie
ma postawami: emocjonalną i „naukową", „po
zytywną". Jego pogląd na świa t zawiera b o
wiem syntezę dwu najbardziej żywotnych dzi
siaj, jednak trudnych do pogo· zenia ze sobą 

wierzeń_ Pierwsze z nich karmi się dorobk iem 
1·.auk i przypisu.ie władzom dysku,sywnym ce-

•) cytaty z tomu A . P . : Czechow o litieraturie (Mo
skwa 1955). 
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nę na.iwyż<;z ą - jako n rz:c;dz iu wiedzy teore
tycznej i uży tkowej, zdol nemu uregulować <;po
łeczne zatargi, do pewnych przynaimniej gra
nic. W ierzenie drugie formuje s i ę w wyniku 
naszego zetknięci a się z tym, co egzyslencjona
lizm nazywa „absudcm istnienia". Czechow 
połączył oba przekonani a, ponieważ zrozumiał 

właściwy zasięg n a uki. "an uj e tutaj demokra
tyczna swoboda post aw i odczuć. Można w 
o5tatecznym rach.unku wyd· ć światu ocenę do
da tnią lub uj emną, kwe~tia zależy od tempe
ramentu, ale w większe.i jeszcze m ierze od 
epoki. 

Czechow nie wyprowadzał zatem z nauki 
wniosków bardziej da leko~iiężnych, a iżc! i zc
;-;wala na to logika. Uniknął bi d u sci ntystów, 
którzy s ądzili , iż znaleźli kamień filozoficzny, 
pozwalający za pobi c każdemu kataklizmowi 
wywołanemu przez przyrod ę, s połeczeństwo, na~ 
turę lud zką. Unikn ął t akże bł ędu jeszcze bar
dziej groźnego. Nic rzucił się wzorem wszyst
kich rozcza rowanych, w prze paść irracjonaliz
mu, nie pognębił rozum u. chociaż widział jego 
bntki. Nic wmawia ł sobie możliwości innego 
poznania niż empi ·ycznc i racjonalne. Była to 
mądrość Czechowa. Za ś jego heroizm dokonał 

więcej. Mimo iż skaza ny przez własną wrażli

wość i czasy, w jakich przypadło mu żyć, na 
niepewność i waha nia, nie uląkł się Czechow 
żadnego wysiłku, aby spełnić, co uznał z:.i 

swój obowiązek. Niechże Pan kiecly.~ - zwraca 
s ię do Suworina - TUipisze o t11 m, jak pew ie.n 
m iody człowiek, syn chłopa. pańszczyżnitmego, 

dawny sklepikarz, chórzysta cerkiewny, gim
nazista i student, nauczony sz;acunku dla 
czy 7• u, nauczony całować ręce popom i b i ć 

paklony przed ol>cymi myślami, wdzięczny za. 
każdy kęs chl.eba, wielekroć chłostany, chlo
pak, który spi eszy! bez kaloszy na korepetycje, 
skory byl do bijatyk-, dręczy! zwierzęta, . lubi! 
zjeść obiad u bogatych krewniaków, przed Bo-
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giem i bliźnimi falszy w11 bez żadnej potrzeby , 
z sameoo tylko poczucia własnej nicości -- 
ni.ech Pan opisze, jak miody ów człowiek wy
sącza z siebie kropla po kropli niewolnika i 
jak się budzi, któregoś wspanialego poranka 
czujqc, że w jego żyłach nie plynie dlużej krew 
slużalcza, ale prawdziwa, człowiecza. (116). Ta 
scima wytrwałość, co w życiu osobi tym, służyła 
Czechowowi dla dobra publicznego. Należał on 1 

do wielkiej rodziny sceptyków, którzy nie pod
t rzymani żadną ideologią, czynią, ile zdołają, 

dobrego, ratują, co się da. 



Z listu do Mikołaja Czechowa. 

( ... ) Ludzie dobrze wychowam, wedlug mni.e, 
muszq odpowiadać następującym warunkom: 

I. Szanują osobowość innych l udzi i dlatego 
zawsze s ą wyrozumiali, łagodni, uprzejmi , 
ustępliwi... Nie awanturują się z powodu 
mlotka czy zaginionej gumki, mieszkajqc z 
kimś pod jednym dachem nie robią tym la
ski, a odchodzqc nie mówi q: z wami nie spo
sób wytrzymać. Umieją wybaczyć i hałasy, 

i zimno, i przesmażone kotlety, i. dowcipy, 
i obecność obcych ludzi w ich mieszkaniu ... 

2. Są litościwi nie tylko dla żebraków i kotów. 
Przejmujq się nawet tym, czego na pierwszy 
rzut oka nie widać. Jeżeli na przykład czło
wiek wie, że ojciec i matka siwieją z roz
paczy i n i e śpi ą po nocach, ponieważ widzą 
go rzadko (a gdy widzq, to pijanego), wów
czas machnie rękq na wódkę i pol.eci do 
nich. Ci, dobrze wychowani, pracują po no 
cach, żeby pomagać przyjaciołom, płacić 

wpisowe za braci -studentów, ubierać mat
kę.( ... ) 

3. Szanujq cudzq własność, a więc zwracajq 
długi. 

4. Są prawdomówni i bojq się kłamstwa jak 
ognia. Nie kłami. q nawet wtedy, gdy chod?i 
o drobnostki. Kla mst1i;o obraża oklamy11~a

nego, a z kłamcy cz1ini bła zna. Nie pozu}a, 
na ulicy zachowujq się jak w domu, nic my
dlą oczu maluczkim ... Nie paplą byle czego 
i nie wywnętrzają się, kiedy ich nikt o to 
nie prosi ... Przez szacunek d la cudzych uszu 
raczej mi.lczq. 
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5. Nie uprawiajq samo biczowania t yl k o po to, 
żel9y obudzić w kimś współcz ucie. Nie gra
ją na strunach cz yichś serc, .że by w odpo
wiedzi wzdychano i cackano si ę z ich bóla 
mi. Nie mówią: „Nikt mnie n ie rozumi e!" , 
albo: „Rozmieniam się na drobne" , bo to 
wszystko jest płaskie, obludne, stare jak 
świat, obliczone na tan i efekt ... 

6. Nie są próżni. Nie czują się pochlebi eni tak 
wątpliwym zaszczytem, j ak z.najomość z ja
kąś znakomitością, zachwyty byle d urnia 
spotkanego w kabarecie, r ozg los po k n aj
pach ... Kpią z oświadczenia: „ J estem pr zed
stawicielem prasy". Zrobiwszy za grosz nie 
obnoszą się ze swym dzielem, jakby warte 
było sto rubli, nie chwalą si ę , że zaproszono 

,,;, ich tam, gdzie inni nie zostali zaproszeni ... 
Prawdziwe talenty zaw sze k7·yją si ę w cie
niu, wśród tłumu, jak n ajda lej od wernisa
ży ... Już Krylcw powiedz iał, że pusta beczka 
dudni głośniej n iż pełna ... 

l. Jeżeli mają talent, potrafią go usza iwwać. 

Poświęcą mu własną wygodę, kobiety, alk o
hol, marności tego świata . .. Są d umni ze 
swojego talentu. A więc nie up ijają się z 
pedlami szkoły m iejskiej, bo wiedzą , że z 
tymi ludźmi nie na leży współżyć, ale należy 
ich wychowywać. Ponadto są wybredn i. 

8. Dbają o estetykę. N i e potr afiliby spać w 
ubraniu, patrzeć na. zap luskwione szpary w 
ścianach, oddychać złym powietrzem, stqpać 

po zaplutej podłodze, pitrasić sobie jadło na 
maszynce n aftowej. Starają s i ę w miarę m o
żliwości opanować i tV'].;sublimować swój in
stynkt seksualny . ( ... ) Ludz i e wychowan i i 
pod tym względem nie są ordynarni. Wyma
gają od kobiety nie tylko łóżka, (. .. ) nie 
sprytu wyrażającego się w nab;eran i u fra je
ra na rzekomą ciqżę czy w bezustannych 
kłamstwach... Ich, zwlas:::cza artystów, po-
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c1qga Śu: ie otć, wytu:orność, ludzkie serc<?, 
zdolno~ć do tego, żeby być nie ( ... ) lecz mat
ką. Oni nie chlejq wódki o ka żdej porze, 
nie myszkują po szajach, ponieważ wiedzą, 
że nie są świniami. Piją tylko wtedy, gdy 
majq czas, przy okazji... illbowiem potrze
bna im mens sana in corpore sano ... 
Itd. Tacy ludzie sq dobrze wychowani ... 

Wyjątek z „Dzieł" A. Czechowa, t. 
XI, wyd. Sp. Wyd. „Czytelnik" 
1962 r. 
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