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Bardzo niewielu jest dramatopisarzy, których „teatr" byłby 

równie trudny do zdefiniowania jak teatr Czechowa. Których 

teatr równie silnie broniłby się przed jakąkolwiek jednoznaczną 

formułą, równie szybko zmieniał swoje znaczenie i wymowę, po

padał z jednej skrajności w drugą. I to wielokrotnie w ciągu poru 

zaledwie dziesięcioleci. Dzisiaj, w połowie lat sześćdziesiątych , 

to tylko możemy powiedzieć z niejaką odpowiedzialnością za 

słowo: w gruncie rzeczy niczego o tym teatrze nie wiemy „no 

pewno". Odpowiedź na najbardziej elementarne p ytania wpra

w ia nas w kłopot. Jaki to jest teatr: śmieszny - czy łzawy; 

okrutny - czy pełen wyrozumiałofoi w stosunku do swoich bo

haterów; teatr oderwanych, samotnie wygłoszonych monologów 

- czy harmonijnie zinstrumentowanych dialogów; mocno osa

dzony w ówczesnej rzeczywistości reportaż obyczajowy - czy 

studium paraboliczne zuniwersalizowanego człowieka; mgiełką 

sentymentu zasnuta elegia - czy pełen bohaterskiego patosu hymn 

o „nowym życiu" „. 
Że jest to fascynujący, niepokojący wiele pokoleń teatr - o tym 

wiemy na pewne. Ale niewiele więcej. I chyba nie bardzo mo

żemy więcej wiedzieć: każda jednoznaczna odpowiedź będzie 

fałszywa i każda jest jednocześnie możliwa . 

Łotwo pogodzić się z tym krytykowi; jest to nawet dla niego 

dosyć efektowna sytuacja, może bezkarnie i z niejak im powodze

ni,em rewidować sformułowane wnioski i formuły ogólne. Ale co 

ma robić teatr? Aby grać Czechowa, musi wiedzieć mniej lub 

bardziej dokładnie, ja ki e g o Czechowo i w jaki s po s ó b 

chce pokazać. 

Teatr musi znać konkretną odpowiedź. Od niej wiośnie. będzie 

zależało, czy w ogóle zagra Czechowo, a jeżeli tak, to jaką do do 

swojego przedstawienia scenografię, w jakie kostiumy ubierze ak

torów, komu powierzy poszczególne role, w jakim tempie i z ja

kimi akcentam i logicznymi będzie podawał tekst. Kto ma dać 

teatrowi tę odpowiedź? 



Oczywiście, teatr może sp róbować posłuchać autora . Z tego 

będzie miał jednak ni ew ielki pożytek . Odwołanie się do tekstu 

n iewie le wyja ś ni. Czechow dał dialog, da ł troche tradycyjnych 

didaskaliów, sprawą interp re tacji nie interesował się albo uwa 

żał ją za absolutnie oczyw istą. W efekci e z tekstu naprawdę 

trudno jest się dowiedzieć , czy pow tarzające się w Trzech siostrach 

jak refren słowa „Do Moskwy, do Moskwy!" są krzykiem tra

g icznym, efektem humorystycznym, albo też nic nie znaczącym, 

wytartym wskutek wiel'okrotnego powtarzania frazesem. A prze

cież o rozstrzygnięcie właśnie tego rodzaju wątpliwości idzie 

nam w wypadku Czechowa. Zw.racanie się ~ tym pytaniem do 

autora ponad tekstem poszczególnych sztuk także nie ma wiel

kiego sensu. Czechow udzielał w tej materii bardzo dziwnych 

odpowiedzi. Że sztuki jego to „ 'komedie", a nawet „farsy", ale 

sm1Jtne; pisane z pasją krytyczn:i, ale i głębokim współczuciem; 

że „każdy akt kończy się jak opowiadanie: akcję prowadzę cały 

czas cicho i spokojnie, aż wreszcie pod koniec daję widzowi po 

mordzie"; że „scena wymaga pewnej umowności, („.) scena to 

sztuka, scena wyraża kwintesencję życia, nie wolno wprowadzać 

na scenę niczego zbędnego". Najczęściej zaś wykręca się wska

zaniem na jakiś szczegół ubioru (Stanisławskiemu grającemu 

Trigo,ina w Czajce polecił założyć dziurm!le trzewiki i spodnie 

w kratkę, wujaszkowi Wani wiązał pod szyją jedwabny krawat). 

albo każe usunąć jakieś zbędne efekty teatralne (d o pasji dopro

wadzało go wprowadzone w Teatrze Artystycznym kumkanie żab, 

brzęczenie ważek, szczekanie psów), albo prosi o dwukrotne 

powtórzenie „dźwięku pękniętej struny" (w didaskaliach Wiśnio

wego sadu). Znaczyła to tak niewiele, że teatr m u siał zwracać 

się po odpowiedź gdzie indziej. Do kogo? Zanim spróbujemy na 

to odpowiedzieć, przypomnijmy sobie dzieje „kariery" scenicznej 

Czechowa. 

Najpierw m oskiewsk i Teatr Mały, specjalizujący się w graniu 

Ostrowskiego, odrzuciił bez wahania tekst Platonm·va (lata osiem

dziesiąte). Ocenił go mimką bliskich sobie sztuk o kupcach 

i właścicie l ach ziemskich; przekonał się, że sztuka ta jest „inna", 

że grana jako obyczajowy dramat być nie może, i machnął lek

ceważąco ręką. Imperatorski Teatr Aleksandryński w Petersburgu, 

który grał Sudermanna, operowego Szekspira i Goethego, oby

czajowego Ostrowskiego i traktowany z całą powagą i atencją 

bulwarowy dramat mieszczański, położył z kretesem Czajlcę. Dwa 

lata później, w 1898 roku, tę samą Czajkę wystawił triumfalnie 

Moskiewski Teatr Artystyczny, który przeszedł do historii jako teatr 

Czechowa. I jako pierwszy nowoczesny teatr rosyjski, inaugurujący 

swoją działalnością dwudziestowieczną epokę odnowy sztuki 

teatralnej. Zwróćmy uwagę na pewną prawidłowość: odrzucił Cze

chowa teatr zwrócony swoim repertuarem i ideałami estetyczny

mi w głąb minionej epoki pańszczyźnianej, położył carski tea tr 

nadworny, odkrył i zrehabilitował młody teatr moskiewski, który 

miał się stać trybuną tragicznie zaplątanej w swoją epokę inteli

gencji rosyjskiej. 

Spór o Czechowa był od początku sporem o kształt tea tru 

współczesnego. MCHAT oparł na nim swój secesyjny model teatru 

„mgieł k i i nastroj u". Rewolucyjny tea t r radziecki lat dwudzies

tych najpierw w ogóle odrzucił Czechowa, później próbował 

heroizować postać Pieti T rofimowo i jego monologi o gwieździe 

przewodniej, o tym, że cała Rosja stanie się pięknym, kwitnącym 

sadem, w końcu zaczął szydzić z „ liberalnego gadania" Pieti , 

vvyśmiewał zdegenerowanego Gajewa i zbankrutowaną Raniew

ską, „przedstawicieli klas odchodzących". Każdy inscenizator prÓ· 

bował narzucić Czechowowi „swój" teatr. ł każdy starał się dowieść, 

że właśnie jego Czechow jest prawdziwy. Tra g iczny, podany 

w sosie obyczajowym Czechow Stanisławskiego, heroizowany 

Czechow Biersieniewa, szyderczy Czechow Łobanowa w studio 

Simonowa. 

Zaczynamy podejrzewać, że to tak różne ,czytanie" Czecho

wa układa się w jakiś ciąg logiczny. Że to nie Czechow narzuca 

wzory estetyczne teatrowi, ale odwrotnie: teatr tak gra j ego sztu 

ki (dramaty? komedie? farsy? tragedie?), jak każe mu to współ 

czesny styl teatralny. I współczesna epoka. Na serio, gdy tea tr 

chce pokazać tragedię inteligencji rosyjskiej; z patosem, gdy 

szuka potwierdzenia haseł rewolucyjnych; szyderczo, gdy wyśmie

wa „przeżytki minionej epoki"; z mgiełką sentymentu, gdy 'l'eha

biłituje dzieje własnego narodu. Za każdym razem Czechow j est 

lustrem, w którym szu lka się odbicia własnych spraw. 

Dzieje się tak nie tylko w Rosji. Kariera Czechowa w 1kra

jach anglosaskich da się wyjaśnić nie tyle zafascynowaniem 

rosyjskością (choć niewątpliwie efektowny był przez pewien czas 

teatr „a'l·a russe"). ile odnalezieniem w pisarzu rosyjskim czegoś, 

co jest wspólne z własnymi doświadczeniami i własną l iteraturą. 

Pani Mansfield Maugham, Saroyan - i częściowo Tennessee 



Williams byli łzawo - sentymentalną kliszą Czechowo, Sylvion 

Dhomme wystawiając w 11957 roku Wiśniowy sad jako komedię, 

poddawał się nastrojom paryskich bulwarów. Nosze własne 

tęsknoty za komediowym Czechowem są po prostu odbiciem za

interesowania groteską jako stylem i poetyką teatralną. 

Teatr Czechowa nie mieści się w żadnej szufladce, ponieważ 

przeglądało się w nim i będzie się przeglądało porę kolejnych 

epok teatralnych. Żadna nie norzucilo mu no trwałe swojej 

własnej wizji, dla każdej był żywym materiałem dramatycznym, 

i w każdej był pisarzem współczesnym . Rejestrował „wiarę i prze

sądy" swojej epoki. Oto i odpowiedź na postawione na począt

ku pytonie : do kogo ma się teatr zwracać, kiedy chce wiedzieć, 

j o k i jest Czechow. Czechow zawsze współczesny. 

Jerzy Koenig 

• - „ 

Czechow zdołał nasycić osobliwą atmosferę swych sztuk atry

butami uniwersalnymi tak, że nawet tam, gdzie subtelnie wyra

żony dialog z konieczności traci swą finezję w przekładach na inne 

języki, gra twórczej wyobraźni autora nadal rzuca cieple świat

/o na jego bohaterów. Chociaż ilościowo twórczość Czechowa 

pozostaje daleko w tyle za twórczością Ibsena, Strinberga, czy 

Hauptmanna, przyszli historycy teatru, kreśląc dzieje sceny na 

przełomie XIX i XX wieku, dojdą być może do wniosku, że pod 

względem jakości żaden autor nie może się z nimi równać, tak 

dalece subtelność Czechowa góruje nad wszystkimi innymi. 

JOHN ALLARDVCE NłCOLL 



z Czechowie 
. , 

wspomn1en o 
(.„) Czechow pisoł Czajkę w Mielichowie. Od Moskwy dzieliło je 

po rę godzin jazdy koleją i jedenaście wiorst leśnej drogi. Dorn 

w majątku był dość duży, parterowy. Często przyjeżdżali goście . 

Czechow bardzo lubił, gdy wokół niego było gwarno i wesoło . 

Ale l' ubił także opuścić wszystkich, pójść do swego gabinetu, by 

zapisać nową myśl, nowy obraz. 

W Mielichowie był ładny sad z prostą piękną oleją, przypo

minający sad Czajki, w którym Trieplew urządził swój teatr. 

Wieczorami wszyscy grywali w loteryjkę . Tak sarno jak w Czaj

ce. W tych latach bliskim przyjaciel·ern Czechowa był młody pi

sarz Potapienko. Pisał duża i szybko, nie bardzo cenił to, ca 

pisał. sarn podkpiwał ze swych utworów. Był rozrzutny, szczery, 

prosty, miał słabą wolę. Do Czechowa czul sentyment, uznawał 

jego bezwzględną wyższość nad sobą. Kobiety bardzo go lubiły, 

przede wszystkim dlatego, że on je lubił i umiał kochać. 

Wiele osób uważało, że Trigorin w Czajce jest postacią auto

biograficzną . Nawet kiedyś Tołstoj powiedział coś takiego. Ale ja 

nigdy nie mogłem uwolnić się od myśli, że modelem Trigorina byl 

najprawdopodobniej właśnie Potapienko. 

Nina Zarieczna daje Trigorinowi medalion z wyrytym zdaniem 

z jakiejś jego powieści : 

„Gdyby ci kiedykolwiek potrzebne było moje życie, to przyjdź 

weź je ." 

To zdanie znajduje się w pow1esc1 samego Czechowa, tchnie 

ono pośw ięceniem i prostotą tok charakterystyczną dla panien 

z czechowawskich utworów. Możliwe , że było to przyczyną iden

tyfikowania Trigorino z samym Czechowem. Lecz jest to przy

padek. Możliwe, że Czechow lubił to zdanie jako silny i tkliwy 

wyraz kobiecego odd'onio i dlatego je powtórzył. 

Dla charakterystyki Trigorino ważniejszy jest jego stosunek do 

kobiet, przypominający nie Czechowa, lecz Potopienkę. 

A w ogóle Trigorin nie jest ani tym, oni tamtym, lecz i tym, 

i tamtym, i trzecim, i dziesiątym. 

Czajka to utwór niezwykle szczery, wiele szczegółów mogło 

doń przeniknąć wprost z życia w Mielichowie. Wymieniono na

wet pannę, która jakoby miało być modelem Niny Zariecznej, 

było to przyjaciółka siostry Czechowa. Lecz i tu podobieństwa są 

przypadkowe. Takich panien było przecież w tamtych czasach tak 

wiele. Pan ien, które morzyły o tym, by wyrwać się z zapadłego 

kąta, z ponurej powszedniości, znaleźć cel, któremu moż na by od-

dać si ę całkowicie, gorąco i czule posw1ęc1c się je rn u, czło

wiekowi talentu, który je pobudził do morzeń. Dopóki prawa ko. 

biety były u nas mocno ograniczone, w szkołach teatralnych peł

no było takich prowincjonalnych panienek. („.) 

Czechow przysłał mi rękopis, a potem przyjechał, żeby wyslu· 

choć mojego zdania. 

Nie mogę wytłumaczyć, dlaczego tak wryła mi się w pamięć 

jego postać, gdy szczegółowo i długo omawiałem sztukę . Sie

działem przy b iurku nad manuskryptem, a on stoi pod oknem, 

tyłem do mnie, z rękami jak zawsze w kieszeniach, nie uroni wszy 

ani jednego słowa i nie odwróciwszy się do mnie ani razu naj

mniej przez pół godziny. Nie było wątpliwości, że słucha! z nie

zwykłą uwagą, a jednocześnie jak gdyby z taką samą obserwował 

coś w ogródku pod oknami mojego mieszkania, niekiedy nawet 

przysuwa '! się bliżej szyby i nieco odwracał głowę. Czy robił to 

dlatego, żebym się mógł swobodniej wypowiedzieć , żeby mnie nie 

krępować zachęcającym spojrzenie, czy też - może przeciwnie, 

by la to samoobrono? 

W domu Czechowa w ogóle nie lubiano otwierać przed nikim 

duszy i wszystkie udane postacie w aego sztukach są delikatne, 

milczące i pełne rezerwy. 

Co mu wtedy mówiłem o swoim pierwszym wrażeniu, trudno 

mi teraz powiedzieć. ( ... ) 

( ... ) Być może jednak, że dawałem mu wiele rad dotyczących bu

dowy sztuki, jej for~y scenicznej. Uchodziłem za znawcę teatru 

i zapewne szczerze dzieliłem się z ni.m wypróbowanymi przez sie 

bie metodami . Wątpię jednak, czy rady te były mu IPOtrzebne. 

Pewien szczegół jednak zapomiętałem bardzo dobrze. 

W tej redakcji pierwszy akt kończył się wielką niespodzian

ką . W scenie Maszy z doktorem Dornem okazywało się nagle, że 

jest ona jego córką. Potem o tej sprawie nie było już w sztuce 

mowy. Powiedziołem Czechowowi, że jedno z dwojga: albo ten mo

tyw należy rozwinąć, albo trzeba z niego zrezygl)ować. Tym bar

dziej, że na tym kończy się pierwszy akt. Koniec pierwszego aktu 

z samej natury dramatu musi zaskakiwać widza nagłą zmianą sy

tucji, która będzie się rozwijała w dalszym ciągu sztuki. Czechow 

odrzekł: 



- Przecież publiczność lubi, kiedy w końcu aktu podsuwa jej 

się przed oczy nabitą bro ń. 

- Zupełnie słusznie odrzekłem, ale trzeba, żeby potem z te; 

broni padł strzał. 

Zdaje się, że później Czechow nieraz powta rza! to ;z:dan ie. 

Zgodzi! się ze mną. Koniec aktu został przerobiony. 

Ki edy zaczęliśmy mówić o wystaw ien iu sztuki , powiedz iałem, 

że już czas, aby oddać ją Teatrowi Małem u, 1 zacząłem już mówić 

o ewentual1nej obsadzie, gdy nagle C;z:echow podał mi list od 

Leński,ego. 

Leński był najlepszym aktorem Teatru Małego. Jużyn dopiero 

niedawno zdobył podobne stanowisko. Był to jeden z najbardziej 

czarujących aktorów. Urok jego będzie się kiedyś porównywać 

ty lko z urokiem Kacza/owa. 

Li st był na temat Czajki. Okazało się, że Leński już jq prze

czytał i oto co napisał do Czechowa: 

„Pan wie jak bardzo cenię Pański talent i jak bardzo w ogóle 

Pana lubię. ł właśnie dlatego muszę być z Panem zupełnie szcze

ry. Oto moja najbardziej przyjacielska rada: niech Pan przestanie 

pisać dla teatru. To zupelnie nie dla Pana." 

Taki był sens listu, jego ton był zupełnie kategoryczny. Zdaje 

się, że Leński uchyUI się nawet od omówienia sztuki, tak bardzo 

wydala mu się niesceniczna. 

Czy Czechow dawał Czajkę do przeczytani'a jeszcze komuś 

z Teatru Małego, tego nie pamiętam. Dalsze jej dzieje rozegra

ły się w Petersburgu. 

WŁODZIMIERZ NIEMIROWICZ-DANCZENKO 

I 

\ 

W sierpniu 1898 r. Czajka weszła do repertuaru. Nie wiem, 

jakim sposobem Niemirowicz - Danczenko załatwił tę sprawę. 

Wyje<::hałem do chorkowskiej gubernii, żeby pisać mise en 

scene. Było to trudne zadanie - ponieważ - wstyd mi się przyz

nać - nie rozumiałem sztuki. I dopiero podczas pracy wżyłem się 

w nią i1 sam nie wiem, ki1edy ją po'lubilem. Taka jest wlaściwość 

sztuk Czechowa. Uległszy ich czarowi, pragnie się wciąż na nowo 

v:dychać ich aromat. 

W krótce dowiedziałem się z listów, że Czechow nie wytrzy

mał i przyjechal do Moskwy. Przyjecha ł zapewne po to, żeby 

śledzić próby Czajki, które już sie wtedy rozpoczęty. Był bardzo 

niespokoj ITT y o swą sztukę. Gdy wróciłem, już go nie byto 

w Moskwie .. Z/o pogoda wygnała go z powrotem do Jałty. Pró

by Czajki na razie przerwa1no. 

Po moim powrocie zaczął się trudny okres otwarcia Tea_tru 

Artystycznego i pierwszych miesięcy jego istnienia. 

Z teatrem n i1e było dobrze. Z wyjątkiem Cara Fiodora nic nie 

przyciąga/o publiczności. Całą nadzieję pokładano w sztuce 

Hauptmanna Hamnne/e, lecz metropolita moskiewski uznał ją za 

niecenzuralną i zdjął z repertuaru. 

Nasze położenie stawało się krytyczne, tym bardziej, że ~ i e 

liczyliśmy na dochód z Czaiki. 

Wszyscy rozumieli, że od tego, jak wypadnie premiera, za

leży dalszy los teatru. 

Ale nie dość na tym. Przybyła, nam jeszcze większa odpowie

dzialność. W przeddzień przedstawienia zjawiła się siostra Cze· 

chowa, Maria. 

Była bardzo zaniepokoj,ona złymi wieściami z Jałty. 

Możliwość ponownej klęski Czajki przerażała ją ze względu 

na ówczesny stan zdrowia Czechowo, toteż nie mogła pogodzić 

się z ryzykiem, jakie podjemowaliśmy. 

Przetraszyliśmy się i zaczęliśmy mówić ó zawieszeniu przed

stawienia, co równało się zamknięciu teatru. 

Ni ełatwo skazać na śmierć własne dzieło, a zespół na gło ~ 

dówkę. 

A udziałowcy? Nasze zobowiązania względem nich były aż 

nadto jasne. 

Następnego dnia punktual ITT ie o gadzinie ósmej rozsunęła się 

kurtyna. Publiczności było niewiele. Jak minął pierwszy akt, nie 
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wiem. Pamiętam tylko, że od wszystkich aktorów zolatyW<Jło wale

rianą. Pamiętam, że było im i j akoś strasznie s iedzieć w c i emnoś

ciach, tyłem do publiczności, p odczas monologu Zariecznej i że 

ukradkiem przytrzymywałem nogę, która mi drgała nerwowo. 

Wydawało się, że zrobliliśmy klapę. K·urtyna zsunęła się wśród 

grobowego milczenia . Aktorzy trwożnie zbili się w gromadkę 

i nasłu ch i wal i odgłosów widowni. Grobowa ciszo . Z kulis wychyli

ły się głowy robotników, oni też nasłuchiwali . M ilczenie. 

Ktoś zapłakał. Knipper tłumiła histeryczny szloch. W milczeniu 

cofnęliśmy się za kulisy. 

W tym momencie wśród publiczności wybuchły westchnienia 

i okl aski. Rzu ci li śmy s i ę do ku rtyny. 

Podobno staliśmy na scenie na wpół zwrócen i do widowni, 

podobno mieli śmy okropne miny, podob no zapomnie liśmy ukłonić 

się publiczności, podobno ktoś z nas nawet riie wstał z miejsca. 

N a jwidoczniej nie zdawa liśmy sobie sprawy, co się dzieje. 

Zachwyt publiczności był ogromny, a na scenie na stało istne 

święto . Wszyscy się całowali, nawet obcy ludzie, któ rzy wta rgnęli 

za ku lisy. Ktoś dostał o toku histerii. A wiel u - między Innymi i j o 

z radości i przejęcia wykonywało jakiś dzi ki taniec. 

Pod koniec przedstawienia publ i czność zażądała, żeby wy

siać depeszę do autora. 

Od tego wieczoru między nami 

stosunki niemal rodzinne. 

Czechowem nawiązały się 

Przedstawienie Czajki podobało mu się, lecz niektórych wy

konawców skrytykował„ . Wśród nich mnie za T rigorina. 

Pan gra wspaniale, ale nie moją postać - powiedział 

Jo tak nie napisałem. 

O co chodzi? - dopytywałem się . 

Przecież on nosi spodnie w kratkę i podarte buty. 

Ta było wszystko, co rzeki w odpowiedzi na moje nalega nia. 

- Nosi spodnie w kratkę i pali cygaro „ . o tak ... w taki 

sposób. 

I n i ez ręcznym gestem poparł te słowa. 

Więcej nie moglem z niego wydobyć . 

Zawsze tak wyrażał swe zadanie, zwięźle i obrazowo. 

To było dziwne i wbilo mi się w pom ięć. Jak szarado, od której 

nie można się uwol nić , póki się j ej ni e rozwiąże. 

Rozwi ązałem ją dopiero po sześciu lotach, przy ponownym 

wysta wie niu Czajki. 

Istotni e, dlaczego zrobiłem z Trigorino eleganta w spodn iach 

pa ntofl ach bain de mer? Czy dla tego, że kobiety si ę w nim 

koch ały? Czy był to ubi ó r typowy dla ro syjskiego li terata? Rzecz 

polega ła oczy•,v i śc i e nie .na spodniach w k ro tkę , podartych butach 

i cyga rze. Nina Za rieczna , naczy tawszy si ę miłych, ładn ych, lecz 

pły tki c h opowiadań T ri gorina , zakoch ała s i ę nie w nim, lecz 

w swym dz i ewczęcym morzeniu. Na tym polega tragedia zranio

nej Czajk i, w tym tkwi ironia i wulgarność życia. Pierwsza miłość 

p rowincjonal nego dz iewczęcia nie dostrzega ani spodni w krotkę, 



oni zdartych butów, oni przykrej woni cygaro. Tę pospolitość 

poznaje się zbyt późno, kiedy życie jest złamane, kiedy już wszys

tko zostało poświęcone, a miłość stała się przyzwyczajeniem. żeby 

żyć, trzeba nowych złudzeń 1 Nina szuka ich, chce w coś wie

rzyć . („ .) 

KONSTANTY STANISŁAWSKI 

Pewnego razu przyszedł do mnie mój brat Iwan i powiedział, 

że szuka mnie Wł. Niemirowicz - Danczenko, żeby mi wręczyć 

bilet na premierę Czajki, która ma się odbyć 17 grudnia w Mos

kiewskim Teatrze Artystycznym. Wtedy po raz pierwszy dowiedzia

łam s i ę o udziale Niemirowicza - Donczenki w tym teatrze. 

(K. Stanisławskiego wówczas jeszcze nie znałam). Serce mi się 

bore śnie śc i snęło. Znowu Czajka . Bałam się powtórzenia peters· 

bunkiego fiasko. Wyrzekłam się przysłanego mi biletu do loży 

i zaproponowa 'łam bratu Iwanowi , żeby poszedł ze swoją rodziną, 

chociaż napisałam Antoniemu, że wybieram się na premierę 

Czajki. 

Wiedząc, że tego dnia będzie się znów denerwował, zapew

niałam go w listach, że Czajka będzie wystawiona wspaniale, nie 

gorzej od Caro Fiodora, którym się wszyscy zachwycali. 

Wieczorem 17 grudnia pod oknami mego mieszkania z turko

tem przejeżdżały dorożki, powozy, karety, dążące do „Ermitażu" . 

Potem zapadła ciszo.„ Dręczył mnie niepokój. I koniec końców 

nie wytrzymałam, narzuciłam no siebie futrzaną rotundę poszłam 

dowiedzieć się, co dzieje się w teatrze. Otworzyłam drzwi da 

loży, w której siedział mój brat, i cichutko usiadłam z brzegu „ . 

Uderzyła mnie cisza i uwaga publiczności. Zgoła inaczej niż 

w Petersburgu. Szeptem spytałam brata : 

- No i jak? 

Opowiedział mi również po cichu : 

- Nadzwyczajnie. 

Zaczęłam potrzeć na scenę i ujrzałam cudowną grę nieznanych 

mi artystów. Nie znałam jeszcze ani Knipper, ani Liliny, ani Wisz

niewskiego, ani innych aktorów. Publicznoć przyjmowała przed

stawienie z zachwytem, wywoływano outora. Było mi nieskończe

nie żal, że brata nie ma w teatrze i że nie może widzieć takiej 

entuzjastycznej rehabilitacji swojej sztuki. ( ... ) Nazajutrz napi

sałam do brata pełen zachwytu list. Antoni przechowywał wszystkie 

moje listy i teraz z zainteresowaniem odczytuję po raz drugi to, 

co pisałam pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lot temu . Oto list o pre

mierze Czajki w Teatrze Artystycznym : 

Wczoraj dawano Czajkę . W ystawio na je st prześlicznie. Akt 

pierwszy by/ całkiem zrozumiały i interesujący . Aktorkę, matkę 

Trieplewo, grała bardzo, ale to bardzo milo artys tka Knipper, 

niezwykle utalentowana, co to za ro zkosz patrzeć na nią, sły 

szeć ją . Doktor, Trieplew, nauczycie/ i /Vtasza byli świetni. Nie

szczególnie podobali mi się Trigorin i sama Czajka. Trigorina 

grai Stanisławski dość ospale, a Czajkę marna aktorka, ale calość 

wystawiona jest prawdziwie, wprost zapomina się, ie to scena. 

Na widowni ponowa/a cisza, słuchano z uwagą. Po pierwszym 

akcie zaczęto Cię wywoływać, a kiedy Niemirowicz wyjaśni/, ie 

Ciebie nie ma w teatrze, Io wszyscy, zwłaszcza na parterze, za

częli w olać: .,To trzeba wysiać do niego depeszę!" 

Po trzecim akcie znowu wrzawa i owacje pod adresem artys

tów i wywoływanie autora. Wówczas Niemirowicz oznajmi/: ,,Wo

bec tego pozwolą państwo, ie wyślę depeszę do autora". A pu

bliczność: „Prosimy, prosimy". Znajomych by/o bardzo dużo, jo 

trochę denerwowałam się, ale na ogół by/o bardzo wesoło, wszys

cy winszowali powodzenia, mówili miłe rzeczy pod Twoim adre

sem itd.„. 

Wkrótce zapoznałam się ze wszystkin~ i aktorami Teatru Artys

tycznego i zbliżyliśmy się ze sobą. Oto co pisałam do brata 

5 lutego 1899 roku, kiedy po raz trzeci oglądałam Czajkę. 

„ „ . Wczoraj by/am po raz trzeci na Czajce. Patrzy/am na nią 

z jeszcze większą przy/emnością, niż za pierwszym i drugim ra

zem. Bardzo, bardzo dobrze grali, nawet Roksanowa by/a dobra. 

Wiszniewski, który odwiedzi/ nas niedawno, zaprosi/ mnie na sce

nę i zapozna/ ze wszystkimi artystami. Gdybyś Ty wiedział, jak 

oni się ucieszyli! Knipper aż zaczęła skakać z radości, kiedy prze

kazałam jej ukłony od Ciebie. Aleksijewa, która gra Maszę, pro

siła, aby Ci donieść, ie nie mogłeś napisać dla niej lepszej roli, 

bardzo Ci za nią jest wdzięczna. Wszyscy przesyłają ci ukłony. 

Z jaką mi/ością grają Twoją Czajkę! 

Z całej duszy ialowalam, że nie możesz widzieć swojej sztuki 

w tak artystycznym wykonaniu, chociaż Niemirowicz mówi, ie 

można ją jeszcze lepiej zagrać. Rozlcoszowalam się wczoraj 

czwartym aktem. Zudmiewająco kończył go Wiszniewski„. Radzę 

Ci pozalecać się do Knipper. Moim zdaniem jest bardzo intere

sująca." 

MARIA CZECHOWA 



Nigdy nie zapomnę oni tego dreszczu wzruszenia, który ow/od

nqł mną jeszcze poprzedniego dnia, gdy przeczyta/em kartkę 

NimiroWicza - Danczenki, że jutro, 9 września, Czechow będzie 

obecny na próbie Czajki; ani tego niezwykłego nastroju, w którym 

szlom tego dnia do Klubu Myśliwskiego na Wozdwiżence , gdzie 

odbywaliśmy próby, zanim nie ukończono gmachu naszego teatru 

przy ulicy Karitnyj Riod; oni tego momentu, gdy po raz pierwszy 

stanę/om twarzą w twarz z A. Czechowem . 

Wszyscy znaleźliśmy się pod niezwykle subtelnym urokiem je

go osobowości, jego prostoty, jego bezradności, gdy miał „ uczyć", 

„pokazywać". Nie wiedzieliśmy, co i jak mówić . A on spogląda! 

na nas to z uśmiechem, to znów z wielką powagą, w zmieszaniu 

skubiąc bródkę i podrzucając pince - nez, a po chwili już uważ

nie przyglądając się antycznym urnom przygotowanym na przed

stawienie Antygony. 

No pytania Czechow odpowiada! jakoś zaskakująco, jak gdy

by nie na temat. Nie wiedzieliśmy, jak rozumieć jego uwagi -

traktować je serio, czy uważać za żarty . Ale było to tylko pierwsze 

wrażenie. Jtiż po chwili czuliśmy , że ta jakby od niechcenia rzu

cona uwaga przez podkreślenie jakiegoś ledwie uchwytnego rysu 

pomaga pojąć colą istotę danej postaci w sztuce .( ... ) 

I od tego spotkania zaczął zwolna zawiązywać się subtelny 

i zawiły węzeł mojego życia. 

OLGA KNIPPER-CZECHOWA 

·-------------------· 

Moje umiłowanie Czechowa trudno wytłumaczyć słowami, lecz 

odczuwam wobec tego człowieka niezwykły zachwyt, który można 

nawet uważać za uwielbienie. 

Sądzę, że cztery sztuki Czechowa - to chyba najlepsze sztuki 

od czasów Szekspira. Są on e przykładem technicznej doskonałości. 

LAURENCE OLIVIER 

·---------------- --· 



Z LISTÓW Czechowa 
do A. Suworina 

{. .. ) Piszę sztukę, którą skończę chyba nie wcześniej niż w koń

cu listopada. Piszę ją nie bez przyjemności, ale bezczelnie lamię 

prawa sceny. To komedia, trzy role kobiece, sześć męskich, czte

ry akty, pejzaż {widok na jezioro); mnóstwo rozmów o literaturze, 

ma/o akcji, mi/ości na pudy. ( . .) 

No, sztuka już gotowa. Zacząłem jq forte, a skoriczylem pia

nissimo - wbrew wszelkim zasadom dramaturgii. Przypomina ra

czej opowiadanie. Właściwie nie jestem zadowolony i czytając 

to moje najnowsze dzieło jeszcze raz dochodzę do wniosku, że 

kiepski ze mnie dramaturg. 

Akty są bardzo krótkie, jest ich cztery. Chociaż to zaledwie szkie

let sztuki, zaledwie projekt, który do następnego sezonu jeszcze 

milion razy zmieni, już da/em tekst do przepisania na remino

ngtonie w dwóch egzemplarzach (maszyna odbija dwa egzem

plarze na raz) i jeden z nich prześlę Panu. Niech tylko pan ni

komu nie daje do czytania. {. .. ) 

Do W/. Niemirowicza - Danczenki 

(. . .) Tak, moja CZAJKA na petersburskiej premierze poniosła 

sromotną klęskę. Widownia tchnęła wrogością, powietrze stęża/o 

od nienawiści i ja - zgodnie z prawami fizyki - wyleciałem 

z Petersburga jak bomba. Winę za wszystko ponosicie Ty i Sum

batow, bo to wyście mnie podbechtali do napisania sztuki. 

Rozumiem Twoją ciągle rosnącą antypatię do Petersburga, 

ale jednak ma on swoje dobre strony choćby na przykład Newski 

w słoneczny dzień albo Komissarzewską, ktrórą uważam za wspa

niałą aktorkę. 

Zdrowie mi właściwie dopisuje, humor też. Boję się jednak, 

że to nie na długo: Ławrow i Go/cew uparli się, żeby „Czajkę" 

drukować w „Myśli Rosyjskiej" i teraz zabierze się do mnie rów

nież krytyka literacka. A to przecież ohydńe, zupełnie jakbyś jesie

nią wpadł do kałuży. {. .. ) 

·----------------··---· 



MAŁA KRONIKA ŻYCIA 

TWóRCZOśCI ANTONllEGO CZECHOWA 

1860 Antoni Czechow urodził się 29 stycznia w Taganrogu, 

w rodzinie mieszczańskiej. 

1879 Wstępuje na wydział medyczny Uniwersytetu Moskie

wskiego. 

1880 Jako student drukuje pierwsze opowiadania pod pseudo

nimem Antosza Czechonte. 

1884 Po ukończeniu uniwersytetu rozpoczyna praktykę lekarską. 

W tym samym roku ukazuje się pierwszy tom jego opowia
dań Bajki Melpomeny (Skazki Melpomeny). 

1886 Ukazuje się drugi tom opowiadań Pstre opowiadania 
(Piostryje rosskazy). 

1887 Otrzymuje nagrodę puszkinowską Akademii Nauk za tom 

opowiadań O zmierzchu, (W sumierki). Ukazuje się Step, 
pierwszy większy utwór prozą. 

1890 Odbywa podróż no Sachalin. Zajmuje go przede wszyst

kim sprawo skazańców i katorgi. W wyniku tej podróży 

pisze Wyspę Sachalin, z notatek podróżnych (Ostrow Sa
chalin, iz putiewnych zapisok). 

1891-

1892 Bierze udział w wolce z klęską głodu . 

1892 Przenosi się do nabytego pod Moskwą mająteczku -

Mielichowo, gdzie w okresie epidemii cholery (1892-1893) 

jest kierownikiem wydziału zdrowia. 

1894-

1897 Podróże po Europie. 

1898 Chory no gruźlicę, przenosi się no Krym, w pobliże Jałty . 

1899-

Nawiązuje współpracę ze Stanisławskim i Niemirowiczem

Danczenką, kierownik,iem Moskiewskiego Teatru Artystycz-

nego (MCHAT). W grudni,u tego roku na scenie MCHAT 

odbyło się premiero Czajki (Mewy), wystawionej po 

raz pierwszy no scenie Teatru Aleksandryjskiego. Współ

praco Czechowo z MCHAT-em wywarło wielki wpływ no 

dzieje nowoczesnego teatru rosyjskiego. 

1901 Nakładem A. F. Morska ukazuje się pierwsze wydanie zbio

rowe dzieł Czechowo. 

1900 Czechow zrzeka się tytułu akademika w związku z unieważ

nieniem przez cara wyboru Gorkiego do Akademii . 

1904 Wobec pogarszającego się stanu zdrowia Czechow wyjeżdża 

do Bodeweiler. Umiera tu w nocy z 14 no 15 lipca. 

W a ż n e s z e u t w o r y. 

Proza: 
debiut 1884 Bajl<i Melpomen y (Slwzki M elpomeny), 1888 Step, 
rn91 Pojedynek (Duel), 1892 Ce/a nr 6 (Polata nr 6), 1397 Chłopi 

(Mużiki), 1903 Narzeczona (Niewiesta). 

Dramat: 

1886 O szkodliwości palenia tytoniu (0 werdie tabaka), 1887 Ła
będzia pieśń (Liebiedina piesnia}, Iwanow, 1888 Niedźwiedź 

(Miedwied), Oświadczyny (Predloienje), 1889 Tragik mimo woli 

(Tragik po niewole), Zaręczyny (Swad'ba), 1896 Czajka, 1899 Wu

jaszek Wania (Diadia Wania), 1901 Trzy siostry (Tri sjestry), 

1904 Wiśniowy sad (Wiszniewyj sad). 

·- - - - --- -·--·--

W programie wykorzrstano 

fragmenty listów z: Dzieł A. Czechowa, Warszawa 1962, t 11, frag· 

menty wspomnień z wydawnictwa „Czechow w wspomnieniach swoich 

współczesnychu, Warszawa 1960, fragment wywiadu L. Oliviera dla 

czasopisma „Sowietskij Ekran", 1970, fragment wypowiedzi J.A. Nicolla 

1 „Dziejów dramatu", Warszawa 1962, t. li 

Ponadto artykuł J. Koeniga 

„Czechow ciągle współczesny" przedrukowane z programu Wiśniowego 

Sadu wystawionego w Teatrze Narodowym w Warszawie w r. 1964.-

Ilustracje w tekście: 

str. 1 4 

str. 21, 

Antoni Czechow z żoną 

Próba „Czajki" z udziaiein Czechowa w Moskiewskim 

Teatrze Artystycznym -
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