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Reżyser przystępujący do pracy nad „Trzema siostrami" musi
sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie kto mial rację, Czechow czy Stanisławski, w pamiętnym sporze o przesłanie myślowe utworu., o to czy au.tor demistyfikuje swoich
bohaterów, czy też czuje się z nimi olidarny ... Jak wiadomo
Czechow niejednokrotnie z wielką stanowczością stwierdzal, że
napisal wodewil, że „Trzy siostry" to komedia i że mchatowska
interpretacja utworu jako dramatu tragicznego rozmija się cał
kowici z jego intencjami.

AKTOR
Ale z drugiej strony sam nazwał „Trzy siostry" dramatem,
chociaż Wiśniowy sad" to po prostu komedia, a zastanawiając
s7.ę kiedyś nad charakterem Maszy pisal o ludziach, którzy noszą głęboki ból w sercu ... Wydaje się, że człowiek, który nosi
glęboki ból w sercu, człowiek zawiedziony w swoich najistotniejs?ych życiowych aspiracjach, nie posiada kwalifilcacji na
bollatera komedii czy wodewilu, ponieważ nie jest śmieszny ...

„

BYWALEC
Bohaterowie większoś i utworów Czechowa nieustannie infornas jak bardzo są nieszczęśliwi, jakie o1crutne i trywialne
je t i..ycie, jak bardw chcieliby żyć inaczej. .. i -n ie podejmują
żadnych działań, żeby swoje marzenia urzeczywistnić, żeby coś
na tym okrutnym i wrogim człowiekowi świecie zmienić . Otóż
mują
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nie ulega chyba wątpliwości, że człowiek, który zamiast podjąć
konkretne działania w celu rozwiązania swoich problemow poprzestaje na użalaniu się nad sobą, roztkliwianiu się , jałowej
intr ospekcji. i biernym oczekiwaniu na nadejście lepszych czasów , jest śmieszny ...nawet jeżeli istotnie m.a po ważn e powody,
żeby uważać się za nieszczęśliwego ...
AKTORKA
Kioś powiedział, że człowiek ow i nie za".flsze .dana j~st ~~ ożli
wość działania, czasami dana jest mu Jedynie mozliwosc po:
znawania„. Jakie właściwe konkretne działania moglyby podJąc

na którym żyjemy .-, n_ajlepszy czy 1;~jgorszy z mo- Czechow zachowu1e scislą neutr~ln o sc: U~wory C~e ~
chowa nie są programowe w tym znaczeniu w Jakim są nimi
np. utwory Camusa, Sartre'a _cz y M_ar:ela._ 5_art_re w co dr:lgim zdaniu po ucza nas co nalezy myslec o sw_iecie , Bogu, ~osie,
n aturze czło wieka, jednym słowem proponu1e nam okreslor~ą
filozofię. Agnostycyzm Czechowa nie pozwala mu na takie
jest

świa t

żliwych

zaangażowani e .

AKTORKA

Olga, Masza i Irina w celu pozytywnego ust~lenia swojeg_~
losu. Mogłyby oczywiście zamiast przez długie lata gnęb1.c
się, że nie mieszkają w Moskwie, po prostu wsiąść do ~oc~ągu
i do tej Moskwy pojechać.„ ale przecież ma rację f!loński ki~dy
pisze, że Moskwa nie różni się niczym od Tuły i. pu.stka 3est
w duszach trzech sióstr, nie tylko na ulicach prowmc1onalnego
miasta „.

Czechow stwierclza istnienie w życiu niezawinionego cierpienia, nadaje mu o g romną poetycką ekspresję i n a. tym poprzestaje „. Pytanie jaki powinien b y ć ,st.os-u.nek czlo.~-ieka d_o. pr7e ~
żywanej niedoli, p ytanie o wartosci ~.n~k~ze r:iz szczęscie JUZ
go wlaściwie n ie interesuje„. W przeciwienstwie do np . .Dost~
.iewskiego nie akceptuje cierpienia jako d~świ adczenia, ni.,
widzi w cierpieni1l żadnej war l ośc.:i pozytywneJ ...

BYWALEC

BYWALEC

W bronionej przez Aktora interpretacji „Trzech. sióstr" jako
dramatu tragicznego, sztuka Czechowa jest niewątpliwie uiw~ 
rem glębszym, bardziej humanitarnym, poetyckim ... ale nie
może wylegitymo w ać się żadnym jasno sprec yzowanym przesłaniem, myślowym„ .. „Trzy siostry" wodewil , czy komedia satyryczna, to sztuka, w której o coś chodzi, to utwór, k tóry
przynosi ostrą krytykę określonych postaw i obyczajów, to jednym słowem dzieło pisarza-mora listy. „Trzy siostr y" odczytane jako dramat nie formulują żadnych wymaga·i'i w stosun kn
do bohaterów, żadnego poz1 tywnego programu, nie ukazu j ą
żadnych m ożliwości przezwy ciężenia n ękająceg o bohat erów poczuria jalo w ości i absurdalności żi1 cia, krótko m ówią c są dziełem głęboko pesymistycznym, oddzialując ym na publiczność
::decydowanie depresyjnie.

AKTORKA
Lew Szestow napisal, że Czechow jest
nadziei i pietocą ro:.paczy ..

tłumicielem

wszen ie.?

AKTOR
Opinia S zes towa na pewno glęboko zaniepokoHaby Czecho wa.
Ale zaszło tn oczywHcie nieporozumienie . W sporze o to jaki
4

Dla Dosto jewskiego cierpienie to

światlo,

dla Czechowa ciem-

ność .

AKTOR
że czlowiek nie z awsze ma możliwość dzialania,
ma jedynie możliwość poznawania. Ale d la bohate rów Czech owa możliwość poznawania nie stanowi żadnej re k om.pen at y, ponieważ poznanie ludzkie jest wedle auto~a
„Trzec h sióstr " u lornne, ponieważ na podstawowe pytania
o sen s ż y cia, ce l o wość cierpienia, zasadno.§ć nadziei eschato1ogic nej, niemożl iwe są wiarygodne odpowi dzi.

T o prawda,
że c zę sto

BYWAL EC
Czi Lalem gdzieś, że dla pokolenia, które przeżyło k oszmar . okupacji , grnzę „epoki pieców", cierpienia, które byly udz~alem
holtaterów Czechowa mogą się wydać błahe„. Roz paczac pon i eważ slracilo się wiśniowy sad, dlatego że życie na prowin«ji nie bardzo jest urozmaicone , zamartwiać się, że nie. ma
z kim porozm awiać po wlosku! A jednak niedola czlowieka
cierpiące g o z przyczyn osobistych może posia d ać w sztuce niem11iejszą ekspresję ocl niedoli czlowie ka cierpiącego z pow odu
niesprawie d liwości socjalnych , ucisku politycznego, czy p_ada?ąceg o ofi a rą w ie lkich k atak lizm.ów cl ziejo·wych. Statystyki sa5

JAN BŁO ŃSKI

mobójstw wskazują, że w okresie gdy ż ycie ludzkie z.agr_ożone
jest przez czynniki zewnętrzne, np. w wypadku powazne3 _choroby lub na wojnie, wola życia jest silna, rezerwy psychiczne
człowieka ulegają mobilizacji ... W sytuacji natomiast kiedy nic
nam be zpośrednio nie zagraża, ale stwierdzamy (często bezpodstawnie), że realizacja naszych życiowych plan~w n_apotkala
nieprzezwyciężalne przeszkody, nasz hart okazu3e się ~z~sto
zbyt niskiej próby, aby mógl powstrzymać nas przed pod1ęciem
tragicznej decyz ji ...

TRZY SIOSTRY

AKTORKA
Zdarza się, że tego samego
czoło wielkiemu nieszczęściu

człowieka, który potrafił
załamują mał e zawody.

stawir
z ·how op owia d ał histor ie zd u mi ew aj ąco proste, a m
b ł jednak cz łowiekiem d la bliźnic h - a m o że tak ż
dla siebie? - zagadkowym. T rud no op r zeć s i ę w ra że
niu że o d gra d za ł a go d l udzi ni w idoczna ściana : on wi dział
ws; ·stko, oni - ni wiele l ub nic. Można także powiedzieć,
że p a trzył wzrokiem zb ·t przenikliwym i . p~ zb awion , ; z łu
d zeń, aby nie kry się samem u w , dys~re ~ę i sa ~: otn?sc.
oh dził z r odziny skro mnej i własc i w1e mes zczęsll weJ: za nurzonej w tym rosyj skim n ieudan iu, któr e ta k ws tydliwie
a p r ze j muj ąco umi ał potem uch wycić i wyrazi '. Działa ć zaczą ł
w epoce, która j eśli nie w litera t urze to w r osyjsk im życ iu nal eżała do n jsmu tnie jszych: wtedy, k i dy hist or ia, pr zystanąw zy jakby w swym
bi gu, n a j sr o żej niszczyła ta lent
i i arnotra wila dobrą wolę. Do literatu ry zdav ał s i ę dł u go ni e
p rzywi ązywać wagi: nad pisan ie pr ze ~l a~~ł m e_
d cynę, . ~a.d
idee - dzia ł a ni , n ad progra m y - lt tosc. Unikał ha łas li
wyc h w yznań i miło s nych za c h wyce ń. Uc iekał tak od sla\ y
jak od polityki . Niera z op u szcza ł wszys tkich i o?r adzał . si ~
jakb w samo tno ści . T m ba rdziej, jak wida ć , c h cia ł l udz10m
poa1 ag a ć , im tr udnj ej p rzyc hod ził o mu s i ę z nimi por oz u mi eć .
K iedy ch oro w a ł i umi erał , ni e prz s tawa ł p rze pra szać.
W swoje j t wórcz ośc i Czech ow w s półc zu j e wszystkim, ni kogo
je na k nie ro zgrzesza . Pr zebacza, ale nie u prawiedli wia, o
tym trudniejsze, że opisu je, us t ę puj ą c zw. kle g łos u bohaterom . Dlat go t eż jego teatr umyka łat wy m klasy fik a jom. J st
poza śmi eszn ością i poza ni eszc zęś iem. „Trzy siostr. " \ idziann ni raz tragiczn ie, j eś l i nic sen tymentalnie: c zyż nie by ly
ofia rami '! Fatum Czech o\.va jest bezosobowe : pora7.a z łu dzen i a,
obna ża in t n je, pomni ejsza a mbicj , r ozu m topi w alkoh l u,
m " l ość w n ud zie, s po ł eczn ą słu ż b , w cyn izmi , na dzie j ~ w nai wnośc i , m ił osi rdzie w bezsi le. D zi ś latwie j nam naz wa " przyczyny: wszystl(ch tam znieprawify wie ki niew li, . amodzi erża-

C

AKTOR
Człowiek

zalamuje się najczęściej wtedy gdy wobec nieosiągni ę
cia postawionych przed sobą celów dochodzi do wniosku, że
jego życie zostalo przegrane. A przecież ~ycie tylko wtedy ~est
przegrane jeśli jest niemoralne, tzn. zorientowane na realizację warto.foi pozornych, nieautentycznych„. Z pu;i-k~u widzenia
etycznego przegrane jest w sztuce Czechowa zycie. Natasz y,
pozbawionego jakichkolwiek skrupułów i poczucia moralnefł o
„człowieka rzeczywistego", życie Czubut ykina, który sprzeniewierzył się powołaniu lekarza, życie Andrzeja, człowieka dobrej, ale słabej woli, Solonego, który zabil ... Życie pozostalych
bohaterów utwom nie zasługuje z pewnością na tak bezwzgl ęd
ne potępienie , chociaż wolelibyśmy, aby umieli się oni oprzeć
pokusie rozwią zml. kompromisowych i pozostali wierni MARZENIU, nawet jeżeli tej niełatwej lojalności miałby towarzyszyć gorzki smak niespełnienia.

„
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wia, czynowniczego cynizmu, pogardy dla jednostki. Czechow
jest najstraszniejszym z oskarżycieli caratu, ponieważ pokazał,
ż e niemożliwe było już w nim życie codzienne ... Trucizna unosi
się w powietrzu, wdychamy ją wszyscy, cokokolwiek zrobimy,
obraca się przeciwko nam ... Czyżby więc „Trzy siostry" były
społecznym zwłaszcza oskarżeniem, choćby wbrew świadomym
intencjom pisarza, który - jeśli zabierał w sprawach publicznych głos - to tylko w celach hwnanitarnych i miewał przyj aciół wśród najczarniejszych ówczesnych reakcjonistów?
Także nie: albowiem te trzy kobiety nie są ani mądre, ani odważne. Karmią się złudzeniami, jak pensjonarki, co czekają na
księcia z bajki, jak salonowe socjalistki, co pracą w telegrafie
chcą przyśpieszyć nadejście powszechnej szczęśliwości. Czekają zbawienia od okoliczności: j eśli tak tęsknią za Moskwą, to
dlatego, że w sobie nie umieją znaleźć niczego, co usprawiedliwi im życie. Moskwa jednak nie różni się niczym od Tuły
i pustka jest w duszach trzech sióstr, nie tylko na ulicach prowincjonalnego miasta, w którym nigdy nie zrodziło si~ nic
godnego uwagi i szacunku. A wi~ mamy do czynienia z komedią? A więc te dziewczyny są po prostu śmieszne? I tak również rozumiano sztukę . Lecz przecież Czechow nigdzie nie
przerysował portretów, nigdzie nie pokazał, że jesteśmy od bohaterek mądrzejsi. Jeśli więc są śmieszne, to ani mniej ani
więcej niż my wszyscy. Można nawet uczciwie powiedzieć, że
naprawdę przerastają swoje otoczenie. Więc nie okoliczności,
ale los ludzki oskarża Czechow? Oskarża? Po prostu pokazuje.
Gdyby jednak po jechać do Moskwy, gdyby zbudować lepsze
społeczeństwo ... Oto sekret Czechowa: dwa punkty widzenia
w jednym.
W „Trzech siostrach" nic się nie dzie je i nic na dobrą spraw
stać się nie może . Nawet śmierć Tuzenbacha późna i kto
wie czy nie zbędna perypetia? - kładzie tylko kropkę nad i,
które widzowie już dawno zobaczyli. Ta nie ruchomość jest
właśnie największym dramatycznym odkryciem Czechowa. Pokazuje on tylko sytuacj ę, które ogromnieje, powtarzając siG
stale i niejako rozpadając. Po czwartym akcie łatwo sobie wyobrazić piąty i piętnasty, chociaż byłyby one j uż zupełnie niepotrzebne. Ponieważ Czechow nie puszczał nigdy najzwyklejszej prawdopodobnej codzienności nie zaglądając do vvysokich
stref polityki i metafizyki, łatwo go było pochopnie zaliczyć
do naturalistów. Tymczasem od Czechowa nie jest już wcale
daleko do Becketta: jazda do Moskwy zapowiada czekanie na
Godota. Czechow pierwszy zapewne umiał zobaczyć ten ogrom
dramatyczności, który zamyka się w czystym trwaniu: jego
mikroskop okazał się teleskopem , w któr m dostrzec można
najbardziej ogólne cechy l udtkiego losu.
8
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wie ostatnie sztuki Czechowa - „Trzy siostry" i „Wiś
niowy sad" odznaczają si ę genialnym i śmialyn1 nowatorstwem kojarzenia dran1alyczności z komizmem .
Łączenie motywów wodewilu z motywami dramatu wiązało
się u Czechowa z jego wyczuwaniem bliskiego końca dawnego
życia . Artysta czuje już swe historyczne prawo do przedstawienia dramatów dawnego życia
humory tycznym naświet
leniu . Są to wciąż jeszcze wielkie dramaty. Ale jak w opo\ •iadaniu „U znajomych" - Czechow patrzy już na nie oczyma
przyszłości i zdaje sobie sprawę, że stare formy życia są bezsensowne, nieodwołalnie skazane na zagładę i że dawno już

D

odegrały swoją historyczną rolę.
Czechow ubolewał nad swymi bohaterami, którzy jedynie
mówią o bliskości burzy i o szczęśliwym , pięknym zyciu, ale
nie znają dróg walki wiodących w przyszość. Wzywa ich do

szukania tych dróg, wyśmiewa ich słabostki i nawołuje, by
stali się silni.
Mówiąc o „Trzech siostrach" autor wyraził si ,: „Napisałem wodewil". W. I. Niemirowicz-Danczenko wspomina, że Czechow upierał si ę przy tym określeniu: K. S. Stanisławski zaś
opowiada, i ż autor po odczytaniu „Trzech sióstr " zespołowi
Teatru Artystycznego dziwił się bardzo, że przy ocenie sztuki
jedni nazywali ją dran1atem, inni - tragedią. W końcu po
prostu rozgniewał się i niepostrzeżenie wyszedł z teatru.
9

„P skończonej rozmowie powiada K . S. Sta nisławski pobiegłem do mieszlrnnia Czechowa, gdzie znal złem go nie
tylko w stanie rozdrażnienia i sm utk u, ale wprost rozgniewa-

n~go, co mu . się r zadko zdarzało . Dramaturg bowiem był pewien, ze napisał wesołą komedię, a w czasie czytania wszyscy
uznali ją za drama t i płakali słucha j ąc".
Lecz jednocześnie Czechow sam nazwa ł „Tr zy siostry" d raniatem (w oct:óżnieniu od „ Wiśniowego sad u" nazwanego po
prostu komedią ) . Z tego wynika, i ż jego rozg ry zenie p ły
n ęło sląd.' że. w sztuce widziano tylko motywy dramat. czne,
a zupełrue me za u ważono komiczny h , że ni odczuto t ego,
c~ bylo w niej najbardziej charakteryst czne i ważne : połącze
nia dramatu z komedią .
Dramatyczny temat „Trzech sióstr" - na próżno ginące
pi~k_no - jest iden tyczny z tematem, k tóry brzmi w opowiadaniu „Step", w sztuce „W ujaszek Wan ia". Ileż duchowego bogadwa, gotowości do ofiarnej pracy, w rażliwości na wszystko
LO czyste w życiu i w ludziach! Il eż subteln ś i, dobroci, rozumu, wre.sz~ie, ileż szczęścia kryje sil; w duszach tych cudownych kobiet, owych zadziwiając eh trzech si óstr !
A P.rzecież całe to bogactwo nic wywołuj e żadnego oddźwi t;1 u, me znajduje zastosowania. Pospolita, ordynarna, odraża
Jąca rzeczywistoś(: ze wszystkich stron n aciera na bezbro nne
rzy si~sl~y . „Praca b z poezji, praca bez myśl i" pr zysparza
lat fr me i Oldze. Ich dążenie do szczęśc i a ginie bez echa. Zycie
J<tk chwast zagl.usza piqkno .
W dramat ten wplątają si j dnak i inne, i roniczne, „wod wilow " motywy.
Bohaterowie dramatu snują rozu mne i. piękne m rzen ia
? ż~ciu, które nadejdzie. Ślicznie mówi o nim Wi rszynin. A I
.1al~ze temu przeczy jego bezczynność, jego tryb życia w zamkniętym kr ęgu drobnych przeciwności. Opowiada wszystkim
lJ s vojcj żonie, 1ist ry znej m i szcz e, l tóra nieustannie. „ ko ń 
c2y samobójstwem", i o swoich biednych córkach . .J st on
hezradny i dziwaczeje. Wszystko to pom niejsza go, degradu j -.
do weg „półtora nieszcz ,śc i a", którym tak śmieszv nas J pi<.:hodow w „Wiśniowym sadzie".
·
·
M~tywy komiczne, wodewilowe w „T rzech siostra h" m a jq
!,\\ e zródło w sprzeczności między silą i polotem marzenia a s}ahością marzyci Ii. Obfitość marzeń u przyszłości obo k zupcln:go braku konkretnej walki
tq przyszłość p r zypomina marnluwszczyznc;.
Czechow ze swym jasnym i lrzeźwyn umysłem, z wła::ici
w~ m s?lJie z.:irniłowaniem do czynu c.: zul głęboką niechęć do
s.low .me. ~opa rtych czy.nem . Zwłaszcza w obliczu zbliżającej
sH; w r lkieJ burzy wyraznie do trzega ł odo ·ohnienie ludzi typ u
10
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Wierszynina w realnej walce o przyszłość i ro zumiał smutny
komizm ich sytuacji.
Czechow kochał swoich bohaterów, ludzi dobrych , czystych,
uczciwych, lecz jednocześnie jakby wstydził się za nich i za
to, że „sami swego życia nie budowali" (wedł ug słów W. I. Niemirowicza-Danczenki), za to, że nie mieli dość siły, by kochać
lub nienawidzić . Dlatego Czechow niejako „hamuje" dr maty{!zny wątek sztuki, wprowadzając motyw w odewilowy. Wydawałoby się, że pyta, egzaminuje swych bohaterów : czy jesteście ludźmi dość poważnymi, by mieć prawo do dramatu?
W tej skromnej powściągliwości, z j aką Czechow „udzielał"
swym bohaterom „prawa do dramatu", znala~ła wyraz. i ~e
śmiala miłość, którą ich darzył, i jego poczucie odpow1edz.ialności wobec ojczyzny i narodu, specjalnie silne w obliczu
nadchodzącej burzy. Jeżeli jednak w odniesieniu do Astrowa
albo wujaszk Wani ze strony Czechowa nie mogło powstać
nawet pytanie, czy „zasługują" oni na dramat, to wobec Wier-.
szynina pytanie takie było na miejscu. Inne czasy - inne
sytuacje. Tragizm położenia bez wyJścia ~~e . m.ógł . j~ż ~st~ieć
dla Wierszyninów. Czechow czuł, że to wyJsc1e istrueJe, ~e Je~t
nim walka, a chociaż ani on sam, ani jego bohaterowie me
znali jej sposobów, to jednak nie można im już było „wyba:
czal:" bezczynności, bierneg marzycielstwa, wówczas gdy ktos
odważny i silny przygotowywał „potężną n awałnicę". Ter, kl
w Trzech siostrach" nie odczuwa ironii, nie rozumie także
głębi i ostrości krytyki Czechowa w stosunku do wad i słabości
starej przedrewolucyjnej inteligencji.
.
.
W szl uce występują również postacie, w których pten~ias_lek
wodewilowy przeważa nad dramatycznym . Taką postac i ą Jest
np. stary Czebutykin, lekarz wojskowy. Jest on tak dal~cc
oderwany od realnego życia, że staje się ka rykat u rą . Sam si .Lie uważa za zjawę, za coś nierzeczywistego. Czebutykm, pijany zy trzeźwy, powtarza : „Nas nic ma, nic nie ma na świe 
cie, nie istniejemy, a tylko wydaje si nam, że istniejemy." .
Jest to jeden z głqbokich , mądrych motywów sztuki, w k t ~
rym wypowiada sil; tęsknot Czechowa do czynu, do \ alki :
ni e biorąc udziału w życiu społecznym można rozmaw iać, można marzyć, ale to jeszcze nie j st istnienie w realnym, historycznym życiu.
. ..
Wpływ nowej, potężnej , dec.:ydu j ą j sily rosyJskieJ klas. ·
robotnicze·, któr· przygotowyv. · ł.:i si ' do leg~, by jako gosr:>udarz uja · w rqce los jczyzny - zaznaczał się we wszystk1c.:l1
dziedzinach życia społecznego. Ten wpływ pośrednio odbił si~
i na twórczości Czechowa: wyraziło siq to we wz mo żone j , ostrej
krytyce inteligencj i, która, eh ć uczciwa, pracowi ta, jest słaba ,
po li Ly znic bierna i poz ba w i ona energii. Twicrdzeni ' Cz hu ty11

kina : „nie istniejemy, a tylko wydaje się nam, że istniejemy",
od!1osi si~ do wszys tkich marzycieli, którzy nie umie j ą działac, by marzenie swoje zrealizować „już jutro".
Postać Andrzeja Prozorowa, brata trzech sióstr, jest także
w znacznym stopniu „wodewilowa" . Siostry były pewne, że
zostanie profesorem, uczonym, a on tymczasem szybko, bez
walki - l ekko niczym w wodewilu! - skapitulował przed pospoli tością i sam się stał pospolity. „Przyszły profesor" został
sekretarzem ziemstwa, w którym kochanek jego żo ny jest przewod niczącym. Swój skromniutki urząd, który pełni leniwie
i niedbale - nazywa górnolotnie „służbą idei". A czyż to n ie
trąci wodewilem, gdy oświadcza, że jego żona to „nie czło
wiek", tylko „marne, ślepe. „ nastroszone zwierzątko", a mimo
to pokornie ulega jej pospolitości ! Czyż to nie wodewil, gdy
oświadcza, że po śmierci ojca, który „zadręczał. .. edukacją"
jego i siostr y każąc im uczyć się trzech języków, zaczął tyć
• i roztył się w ciągu jednego roku, jak gdyby ciało jego „wyzwoliło się z ucisku". Okazu je sic,:, że wszystko trzymało si ~
tylko cudzą wolą, a gdy na isk tej woli ustał, wtedy zaczął
„rozłazić się" fizycznie i moralnie.
Wierszynin, Tuzenbach - są to oczywiście ludzie innego
pokroju niż Prozorow, ale w ich bezczynności ukryte jest także
niebezpieczeństwo, które zgubiło Prozorowa. A i w bezradnej
t sknocie uroczych trzech sióstr, w ich ma rzeniu: „Do Moskwy,
do Moskwy!" - było coś, co wywoływało smutny uśmiech Czechowa. Tylko marzyć - to znaczy nie istnieć na świecie .
przełożyła

Maria Aszerówna

(„Antoni Czechow", Państwowy
Ins tyt ut Wydawniczy 1952 r )

ANTONI
CZECHOW

Pawłowicz

Czechow ur. 17.I.18 >0 r . w Taganrogu,
2.VII.1904 r. w Barenweiler (Niemcy), nowelista
i dramaturg . Był synem sklepikarza. Po ukończeniu
gimnazjum w Taganrogu studiował medycynę na uniwersytecie w Moskwie (1879-1884). Nie będąc zabezpieczonym finansowo, Czechow zarabia ł korepetycjami. Początkowo także
swoj twórczość traktował jako dodatkowe źródło zarobków
studenta , a potem praktykującego leka r za. Życie Czechowa
nie obfitowało w nadzwyczajne ·wydarzenia. W 1892 r . pisarz
osiedlił się na stałe we wsi Michałowo pod Moskwą . Oddając
s i ę wyt~żonej pracy pisarskie j, był równocześnie czynnym lekarzem -społecznikiem. W tych latach wyjeżdżał kilkakrotnif'
za granicę leczyć postępującą gruźlicę. W 1899 r . za radą lekarzy o. iedlił si w Jakie na Krymie. W roku l!JOO Czechow
zosta ł wybr an y na członka honorowego Rosyjskiej Akademii
Nau k. Od 1901 r . był żonaty z aktorką dramatyczną Olgą
Knipper . Czechow debiu towa ł w roku 1880 humoreską „List
do uczonego sąsiada" (Pismo k uczonemu sosiedu). Wkrótce
potem zaczął współpracować z licznie powstającymi wówcza
pismami humorystycznymi („Striekoza", „Budilnik", „Oskoł ki",
,.Zritiel" i in.), podpisując się początkowo pseudonimem Antosza Czechonte. W roku 1880-1881 napisał dramat „Płatonow"
(Platon w), odrzucony przez Teatr Mały. Sztuka ta, opublikowa na po raz pierwszy w 1923 r . (prapremiera w Theatre
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National Populair e, Paryż 1956), zawiera wszystkie niemal
problemy, motywy, postacie późniejszych dramatów Czechowa .
Po nieudane j próbie nawiązania kontaktu z teatrem Czechow
zaniechał n a pewien czas twórczości dramatycznej . Pisał n welki - obrazki obyczajowe z życia kupców, urzędników, ziemian, cyganerii artystycznej . Już w tych pierwszych, pi anych
dla zarobku, miniaturach pojawiły się cechy charakterystyczne
dla p óźniejszej twór czośc i nowelistyczne j Czecho\va - specyficzny stop liryzmu i ironii. Bardzo szybko w humoreskach
Czech owa doszła do głosu nuta satyryczna. W opowiadaniach
„ Kameleon" (Chamieleon, 1884), „Smierć urzędnika (Smiert
czinownika, 1883), „Gruby i cienki (Tołstyj i tonki, 1883),
.,Maska" (Maska, 1884), „Kapral Priszybejew (Untier Priszybicjew 1885) i in., Czechow stworzył artystyczną syntezę „epoki
Pobiedonoscewa" (K. P. Pobie~donoscew - reakcyjny polityk,
oberprokura tor Synodu prawosławnego od 1880 do 1906 r.,
przeciwnik reform społecznych - był dla współczesnych uosobieniem najgorszych cech rosyjskiego samodzierżawia), ale
równocześnie utwory te odnoszą się do t ych wszystkich epok.,
których podporą jes t obłuda , służalczość, przemoc i strach
przed sam od zielną myślą. Przywary ludzkie, wady społeczne
Czechow ukazywał często w aspekcie komicznym, ale komi1..m
jEgo nie był celem samym w sobi , lecz elementem rygory;:.tycznie podporządkowanym satyryczne j wizji, uwypuklaj~cym
głębok ą wymowę społeczną jego utworów . Po wydaniu zbiorów nowelistycznych „Skazki Mielpomieny" 1884, Bajki Melpomeny) i P iostry je rasskazy (1886, Pstre opowiadania) Cze·how stał s ię sławn ym i poszukiwanym przez wydawców utorcm. Wkrótce potem debiutował jako dramaturg sztuką
„Iwanow" (Iwanow, wyst. 1887) . Za tom nowel „W Sumlerkach" (1887, O zmierzchu) otrzymał nagrodę puszkinowską
(ex aequo). W drugiej połowie lat 80-tych w twórczości Czechowa nastąpHo przesunięcie akcentów, pierwiastek liryczny
zaczął domino\! ać nad elementa m i komiczna-satyrycznymi.
W okresie tym Czechow przeżywał kryzys ideowy i twórczy.
który znalazł odzwierciedlenie w „Nieciekawej historii" (Skucznaja istori ja, 1889), dłuższym opowiadaniu, które w epoce stag1u1 ji społeczno-politycznej było protestem przeciwko biernej
postawie wobec rzeczywistości. Postawę tG Czechow, potępił
w opowiadaniu „Sala Nr 6" (Połata nr 6, 1892), poddającym
krytyce doktrynę Tołstoja . W 1890 r . Czechow odbył podróż
na wyspc; S<ichaEn, miejsce zesłania i katorgi. Wrażenb wyniesione stam tąd opisa ł w dziele n charnkterze publicystycznonaukowym pt. „Sachalin" (Ostr ow Sachalin, 1894), przedstawia j ącym dużą wartość d k umenta1 ną. Książk a ta zadała k'am
7arzu tom ówczesn j krytyki liberalno-narodnickiej, \': ytyl.... .i.'.!14

cej Czech owowi ipdyferen tyzm sp o łeczno-polityczny. Swoistą
polemikę z l<ibera lną teorią „małych czynów" podjął Czechow
w „Domu z facjatką" (Dom s miezoninom, 1896), wykazując
bezsensowność późnonarodni ckiego programu działalności filantropi jnej . Ta postawa sceptyka charakteryzu je również takie
opowiadania jak „Chłop i" (Mużyki, 1897) i „W parowie" (Wowragie, 1900), mówiące języki m dosadnym o n ędzy i zacofaniu
wsi rosyjskiej , czy też „Moje życie" (Moja żyzń , 1896) „Agrest"
(Kryżownik, 1897), „Człowiek w futerale (Czelowiek w futlaric,
1896). Ostatnie opowiada ni e Czechowa „Narzeczona" (Niewiesta,
1903) owia ne było przeczuciem zbliża j ącyc się wydarzeń rewolu y jnych. Powodzenie Czechowa - nowelisty z czasem znp ew niło mu pozycję autora niezależnego, realizującego naja mbitniejsze zamierzenia, które u niego w znacznej mierze
wiązały się z dramaturgią . Po najwcześniejszych próbach i kilku scenicznych przeróbkac opowiadań, jak „Wesele" (Swadba,
1889-1890 , „Wesele z generałem " (Swadba z gienierałom,
1884), Ju bile usz (Jubi lej, 1886) Czechow napisał swoje wielkie
dramaty : „Mewa" (Cza jka, 1896), „Wujaszek Wania" (Diadia
Wania, 1897). „Trzy siostry" (Tri siostry, 1901) i „Wiśniowy
sad" (Wiszniowyj sad, 1904). Dramatom tym k rytyka zarzucała
nieraz „br ak znajomości" praw rządzących sceną. Sądy le
uwarunkowane były specyficznymi właściwościami dramaturgii zechowa, niwelującej odwieczny p dz i ał gatunków literackich, jej epickim charakterem. W dramatach Czechowa
wszys tkie wątki odgrywają jednako va ważn rol ę, każda z występuj cych postaci jest nosicielem ni e wypowiedzianeg głośno
konflikt u . Stąd ów srynny podtekst jeg dramató V, podskórny
prąd , k tóry został wydoby ty przez Moskiewski Teatr Artysty czny (MCh T ), złożony \.\' 1898 r. przez K. Stan isławskiego
i W. Niemirowic:za-D a nc zenkę. Polifoniczny wieloplanowy
i v\·ieloproblemowy dramat Czechowa wywarł znaczny wpływ
na współczesny lea tr europejski, który rozwinął zapoczątko
\.vany przez Czechowa temat tragizmu cod zienności. Czechow
w przeciwieństwie do dramaturgów starej szkoły obyczajowej ,
nif' wymyślał sytuacj i n i ezwykłych, lecz ostentacyjnie si ,gal
do si ry zjawisk codziennych. banalnych, l dtwarzał dramat
L dziennej egzystencji, powoli wl kącego sic; życia ludzi przeci .tnych pod wzgl c;dem swojej umvslowości, dążeil, ambie .i i.
Osobliwa atmosfera teatr u Czechowa, nasyconego atrybutami
un iwersalnymi , sprawia, że .i go sztuki docierają do św i '."ldo 
mości Lstetycznej widzów wsz lkich naro.fowości, aczkolwiek
tenrntyczni c. związane są przed wc;z::stkirn z życ i em i problPina m i intelig ncji rosyjski .i kon k retne j epok i spolccrno-hislory ·me j - schył ku XIX i początk u XX w. W ostatnich Jatach
swej działal ności pisarskiej Cze h \\" n:ijwir:k~:q populnrnoś15

cią cieszył się w Niemczech, gdzie stosunkowo na jwczesmeJ
zaczGto go tłumaczyć i wystawiać go na scenie. Najgłębsze
wszelako ślady pisarstwo jego pozostawiło w literaturze Anglii,
F rancji, Stanów Z jednoczonych. W tych właśnie krajach zdano
sobie w sposób najbardziej wyrazisty sprawę z faktu, iż sztuka
pisarska Czechowa, zwłaszcza jego drama t urgia, stanowi pomost pom iędzy literaturą w jej k lasycznej postaci, a współ
czesnymi kierunkami literackimi. Tu właśnie naj wcześniej
uświadomiono sobie, iż w pisarstwie Czech owa określonym
wielokrotnie jako impresjonistyczne, tkwiła zapowiedź formującego się nowoczesnego stylu literatury XX w.
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(„Słownik

pisarzy ZSRR"
Wiedza Powszechna, Warszawa 1966)

„ Czajka" Antoniego Czechowa na .,cenie białostockiej . Reżyseria - Roman Kordziński, scenografia - Ryszard Kuzysz1111. P.remieTa 24.V.1967 r.
Danuta Rymarska (Arkadina), Kazi mieTz Bo-rowiec (Trieplew).

A NTON I CZ E C H OW

TRZY SIOSTRY
(T P H CE C T P bi)
DRAMAT W CZTERECH AKTACH
przełożyła
Natalia Gałczyńska
OBSADA
ANDRZEJ PROZOROW
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OLGA
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IRINA
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MIK.OŁA.I TUZENBACB - baron, porucznik
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