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CZECHOW 
. . . 

Rocznice literackie .·wytypowa;ne w r oku bieżącym 

przez światową Radę Pokoju , są dla nas, jeżeli moż
:na się t.ak wyrazić, „ł.a1twe" . To tn<ł~·ZY . nie wyma·gają 
specjalnych studiów, aby się do ·n ich · przygo.tować 

c-z.y też aby je świętowa ć. Doityczą one przede wszyst
:lcim pisarzy, k tór zy są n am b1iscy nie ' tylko w la
tach rocznicowy ch, pisarzy, których znamy na co
dzień, do ktfuych p owracamy wciąż - czego chyba 
najlepszym dowodem jest, że dzieła i:ch są dostępne 

każdej chwili 111a naszym ryn IDu księgar.s'1dm , co nie 
o wszys.tkich „k>liasyk!a·ch" da się powied zie ć. Dotyczy 
lto zwłaszcza dwóch pisarzy rosy jsldch Lwa Tołstoja 

i Czechowa. Są o.ni od wielu 1alt znani u nas i tłu

maczeni, ipisano o n ich dużo jeszcze zia ich ży cia -
i jedn ym słowem weszli ·oni w naszą krew i są na j-
1'epszym łącznikiem pomiędzy nas.zą ku1turą a kulturą 

rosy jską. 

.Me jeż.ieli do Tołstoj a m amy sfosunek jak do ojca, 
jak do człowiek>a wzbudz,a j ąoego podziw i szacunek , 
jak do niedościgłego w.zoru 1rzemiosła ~.iter ackiego· -
to Czechow jeSJt dla nas k•imś bliskLm inaczej. J est 
jak gdyby hra:tem, sta.i<szy m bratem, d o kilhr ego mo
żemy zwrócić SJię o pomoc i rndę. Zresz.tą - ,tak to 
bywa ze sta•rszyllThi braćmi - ani pomocy a111i rady 
Qil nam nie da. Ale uśmiechnie 1s ię do nas itak wzru
szająco i bezr.adnie, że ·to 1rnmn :stanie w. największą 
podechę. Bo jego dobroć i mą·drość, jego: Wyrozu
miałość i współczucie - staną z.a wszelką pociechę. 

. },O nim ' nawet pomyśleć .IJ['żyjemmie" - powiedział o 
-CżechoWie -Gorkij: A sko•ro o jakimś czło-wieku na

/( wt · pomyśleć p.rzyjemn.ie - to w naszych czasach 
jei>t tó wielka pociecha. 

W obecnych cz.asach jeżeli szukamy zrozumienia i 
zbliżenia między narodami - a taki jest cel rocznic 
obchodzonych przez Świa•tową Radę Pokoj u i przez 
UNESCO (bo rocznicę Czechowowską obchodzi także 

UNESCO) - jeżeli staramy się zrozumieć w ielkie kul
tury innych narodów to na ogół unikamy wielkich 
zbiorowisk, unikamy ofacjalnych uroczysto·śc i - sta
ramy się pozm.ć poszczególne zagadnieni•a poszczegól
nych lu<lzi, staramy się po.znać ich tryb zwyczajny, 
powszedl!li, ich „prace i dni" . I właś:i.ie w takiej roli 
pomocny nam jest Antoni Czechow: pomaga nam 

po:z;nać człowiek:a na codzień, w sziczegółach nikłych 
i ·ni}akioh jego żyda, w smutnych sytuacjach, kitóre 
są już sytuacjami komediowymi, w wesołych zaba
wach, które s·toją na granicach tragedii. Poznanie 
Czechowa jest doslronałym p rzygotowani.iem do poz
n ania dzrl,e jów kultury i dziejów kultury rosyjskiej. 

Jest przygotowaniem do zrnziumienia histo rii rosyj~ 
skiej na przełomie d:zi:ewi~tnastego i dwiudziiestego 
wieku. Bo wbrew temu co się dawniej kry1tykom r o
sy jsk.im i nie rosyjskim - jak ·na przykład BtrZJOJZOW
ski - :zdawało - w życiu i w dziele Czechowa od
hija się bardzo ostiro ·i wyraź.nie oblicze jego ep?ki. 

Życ.ie Czechowa przyp<J.dło na koniec XIX w ieku i 
rua pierwsze lata XX. A więc na czasy ciężkie spo
łecznie i po.Ut ycznie, a jednocześnie cz1asy będące za
powiedzią wielkich zdiarzeń. Czechow miał rok kiedy 
skasowCJ.no pańszCZY'Zilę - umarł na rok przed „1pró 
bą generalną" rewolucji paździer.nikowej, to znaczy 
na nYk przed rewolucją 1905 r oku. Zr·esztą Czechow 
przeczuwał nadciągające w.ielkie zdarzenia. P owie
dział kiedyś na dwa. la.ta przed śmiercią: 

„Gwałtowny prz.elom już się zaczął. Lud się burzy. 
W Rosji huczy j.a1k w ulu. Zobaczy pa111 co będzie za 
dwa, za .trzy la:ta. Nie pozna pan Ros ji. Chciałbym 
i:ochwyoić ten radosny nasitrój. Nap•is ać riadosną 

szitukę„." 

Nie napisał jruż 1tej „radosne j sz.,buki" - ale cał•a 
jego d ziałalność lit€Jl'acka głębO'kimi choć 111.ieoo ukry
tymi węzłami połączona była z jego epoką - epoką 
fermentów i przygotowań. Dlatego- też największym 
błędem - ale i największą krzywdą dl1a Czechowa 
jest n1azywanie jego itwórczo·ści „apolti1tyczną" . P·rzecież 
stygmat powią:z•ania z epoką n:ie koniecznie p owinien 
się wyrażać u pisiarza niagromadzeniem U•proszczo
nych haseł, ukazywaniem bezpośredn~m celów roz
woju społecznego., :.sitosowaniem swojego stylu i na.gi
mm•iem swej indywiodualno.śc•i ai<tystyc.znej do naglą
cych potrzeb politycmych dzLs.iejszego dnia. 

Niekoniecznie też pole~a ona na twotrzeniu wzorców 
do na·śl aidorwan ia i pozytywnych boha1terów. Czech ow 
obsz e.dł siię w całej swojej twórcwści bez pozytyw
nego boha tera. Bo przecież doktnr Astrow z Wu jasz
ka W an i nie może być zal ecany do naśladowania ani 
tym bardziej n;i·e może uczyć „jak żyć" . W o.gMe p re
tensje do aut·orów, aby uczyli ,jak żyć" są u nas 
mocno przesadzone. Weszło już w szablon, że każdy 
autOtr jest od t ego. Niedawno słyszałem przez rad io 
piętna:.toletnią dziewczynkę z Gliwic, k tótra. r).ieśmiało 
wyzmała , że jej ulubLonym boha1terem jest P etironi:usz 
z Quo Vadis? „Bardzo dobrze, ale dlaczego?" - za
pytano. „Bo on m nie uczy jak !trzeba żyć" - brzm.ia
łia c o.dp<;>wiedź. Au1totr . Wiśniowego sadu nie uczy nas 
jak żyć. A przecież całą twórczość C'Zechowa na-leży 
u?ll'l.i:>.Ć za czynnik działający pTzeciwiko martwicy i za
stojowi carskiej Ro sji, za czynnik bezprzecznie <rewo-

1 ucyjny. 



Dla ws.półczes·nyc.h jemu być może, •twórczość Cze
chowa .mi•al a jakieś porzoiry apol itycznośc i. Jedni za
rzucaLi mu nie s•tos.owam.ie s ię do tradycji „ojców i 
dziadów" - inrui brak związku z .podziemną działal

nością pa.ritii pos•tępowych i rewolucyjnych. Niektó
rzy •twierdzą, że Czechow l!lawet nie wiedział o ist
nieniu tych czynlllików, iktór·e przy·gotowywały rewo-
1 ucję 1905 a-oku, co mnie się wydaje ni·eprawdopodob-
111ym. A pirzedeż jego .arty:z,m przez samo swoje obiek
tywne i s.ta•mnnie ukrywające indywidu alność autora 
obserwowanie spotY'ka.nych fa•Jmów, przez samo no
tm„•a111 ie najbardzie j pa-ecyzyj.ne obrazów o.traczającE g::i 

go· świalt.a, stanowiło czynnik zwaJcz.ający too świa t i 
ukaz,ujący całą }ego :nietrwałość i fałszywe podstawy, 
na krtóry·oh ten monumenit kirzywdy, ciemnoty i sa
m .owoli z'budowami. 

Przez samo .Uikazyw1anie bolączek tego świata Cze
chow należał do wakzą·cej czołówki iinteligencji ro
sy jskiej. 

I jego spotykał za1rzu t, że „>zkaluj e rzeczywi
sto·ść" - że paleta jego ma samć ty1ko barwy bez
nadziiejności , że nie ukazuje ·rozwiązania męczących 

jego naTód - i ludzkość całą zaga dek. 

Ale Czechow w wielkiej świadomc.ści artys.ty nie 
miał nawet zamiaru ukazywać r ozwiązań. K onstato
wał tylk!o· fakty. Pisał w jednym ze swych l istów : 

„Słus·znie wyma.ga pan świadomego stosunku do 
pracy od ar•tysty, ale m iesza pan dwa p oję~ia: ro L

wiąz.anie problemu i postawienie problemu. Artystę 

obow,ią zuje tylko to drugie". 

* 
W chwili obecnej zainteresowanie dziełem Cze~ho

wa w zr asta na całym świecie. Nie tylko w swojej 
oj czyźmie jest on .przedm~otem licznych prac badaw
czych, licznych esejów. Sztukd jego ~dą na całym 

ŚWliede, 1książki jego <tłumaczone są na wszystk ie ję

zyki. Czechow sitał się w ieLkim między.na.rodowym 

p isairzem. 

A je dnak jesit on związany bardzo z całą !tra dycją 

litera tury r•osyjsk!i·ej . K~edy Grigoirowicz, jak gdyby 
szept.em zalecał, aby postawić tomy Czechowa na jed
nej półce z dzieł.ami Gago1a - .na owe czasy popełnił 

św:i ętMriadztwo - dzisiaj widzimy, że 1sędziwy autor, 
kltóry pierwszy odikrył C:zchowa miał wiele racji. Cze
chow wya-1asfa z całej 1t.radycj~ l iiter aitur y rosy jskiej, 
pochodzi i o d Gogola, i o d S z,czedTi•na, i od młodego 
Turgieniewa. Zawdzięcza t.akż.e bardzo w iele Lwu 
Tołs.tojow.i. Wibrew tWlierdzeniom rea1kcyjnych kryty
ków rosyjskich ;zapatrywał s,ię on na w zory „ojców 
i dziadów" i był z nimi związany nie tylko stylem, 
sp osobami p isariskimi :ałe rteikż,e 1tą wielką miłością 

do wielkiej „ib<:i.bu.szki Ros ji" , o kitórej !tak pięknie 

ipisze w zakończeniu swo jej powieści Wąwóz G oncza
irow. 

Lawrence Olivier w r oli Astrowa. Old Vi'l, 1945 

Ale tej tradyc ji pa-zeciwstawił Czechow swój włas 

ny temperament a rtystycmy, swoją wła sill ą - olbrzy
mią indywidualność, stwarzając swój własny, niemoż

liwy do naśladowania SJtyL, „czechoWiski", lkrtóry łaltwo 

jest roz,poznać w najmniejszym kawałku jego prozy, 
najmniejszym fr.agm encie jego dramatu. 

Styl ·ten rpo•le.ga n a bardzo• cienkiej i dokładnej ob
serwacji życiowej, na 1POk.azyw1aniu ży cii a „i'ak 
idzie" - .nawet w da-aim.a.tach, bez ż;adne j niezwykłej 

akcji, w ułamkach •codziennego żyda - a jednocześ 

nie komponowani.e tych ułamków w taki sposób, że 

natychmiast S!twar:z;a ją one całkow.ilty obraz por.tre
ltowych Jud zi i •syituacj!i. 

Nigdy nie za jmuje s ię •Ludźmi niezwykłymi. W.szy
scy bohaterowie jego opowiadania to tacy s1ami ludzie 
jak Gogolowski Akaki j Aka'ki jewicz, z tą różnicą , że 

u Gogola jest ·:z;aw.sze jakaś demoniczna sHa w przed
stawianiu pospolitości takich ludzi - rpddczas k~edy 
u Czechow.a zawsze }eslt ito robiooe z niezmiea-ną iloś
cią dobroci i wyrozumi1ałości. 



Właśnie u Czechowa ta jego wyirozumiałość, ito 
jego zawisitydz.oo·e 1nieco pojmowanie człowieka i całej 

jego bezsilnej małości odróżnia g·o od innych pisairzy 
rosyjskich i ' europejskich. Mówi o ludziach okrutne 
rzeczy, przedstawia ich niemożliwą głupotę, ich po
dłość, ich drobnostkowość, lich przywią:mmie do po

niżenia i ciemnoty - a zawsz.e 1to czyni bez oburze
nia, bez darcia s"Ziat , ze współczuciem bardzo dalekim 
o d jakiegokolwiek seintyime[!Jta1'izmu. 

Przedoitawia Czeohow w takich opowiadaniach jak 
Wańka lub stra•szliiwe Spać się chce - okrutne tra
gedie człowi€ka - nawet nie człowieka, bo to są wa
gedie najstraszliwsze, jakie mogą być na świecie -
<tragedia dzieci, A prziecież jak on to robi,, jak nas 
podprowadza do tych zagadnień, jak delik•a1mie mówi 
Q tych okropnych zdarzeniach czy bezniadziejnych 
cierpieniach. Bez lubowania się w •tym okriucieńsitwie, 
bez podkreś1ania · 'strasznych szczegółów prawie jak 
lekarz, który dokonuje niebezpiecznej ałe zbawiennej 
operacji. 

Obserwa·cja Czechowa i rysowanie cienkimi pociąg
gnięciami pióra szczegółów życiowych prowadzi go 
za wsze do prawdy, Uderza zawsze w sedno zdiairzenia, 
osoby, charaikteru - i lekkimi Ty·sarni rysuje sylwet
k i, o k tór ych się zaws2le powiada: ach, jakie to po
dob ne! 

Czechow niezmiernie cenił prawdę aritystycznej ro
boty. Więcej, twiierdził, iż bez prawdy nie ma sztuki. 

„Przede wszystkim - powiadał - moi drodzy, po
zbądźmy się kłamstwa„. W sztuce właśnie to je t 
dobre, że nie można kłamać„. tKłiamać można w mi
łości, w poliityce, w medycynie, można oszukać ludzi 
i •nawet samego Pana Boga, tak.ie wypadki też s ię 

zdarzały - ale szituki oszukać się nie da„ ." 

Zresvtą reaLlzm Czechowa, jego podpaitrywanie 
prawdziwych szczegółów często zawifila olbrzymie, 
jakieś .pozarealistyczne efekty. Spotyklamy je na każ
dym kroku w jego sztulmch. Kiedy bąk b uczy w 
pierwszym akcie Trzech Sióstr i wszyscy się przy
słuchują temu brzęczeniu, kiedy gŁupii•a Francuzica 
pokazuje niewymyślne sztuczki w Wiśniowym Sadzie, 
kiiedy Astirow w ositatniej scen1ie Wujaszka Wani kon
stiiltuje, patrząc •na mapę Akyki, że musi tam być 
przerażliwie gorąco - wszystko to są prawdziwe 
szczegóły, zwyczaj.ne notatki bi·egłego rysownika. A 
jednocześni e przy tej „PTawdzie" ściska się serce czy
telnika czy widza, zawiera się bowiem w niej coś 

jeszcze, jakiś sąd nad życiem ludzkim i nad jego ab
suirdem, k'tóry poruszia w nas najgłębsre pokłady 

uczucia. 

Czechow jest wielkim magikiem. 
Al€ artyzm jego ;polega pr:ziede wszystkim na pro

S1tocie. Piisał do Gorkiego: 

„Op.isy przy.rody są u pana artystyczne, jest pan 
prawdziwym pejzażystą . Tylko częste upodobnianie 
\llat.ury do człowieka, kiedy morze oddycha, niebo pa
trzy, step się wyleguje, przyroda szepce, mówi, smuci 
s ię itd. - takie upodobndaniie nadaj€ opisom chairak
ter nieco monotonny, niekiedy słodkawy, czasem 
mglisty. Barwność i plastyczność w opisach przyrody 
osiąga się jedynie dzięki prostocie, z.a pomocą 'takich 
prostych zdań jak: „słońce zaszło", „ściemniło się", 

„1pada deszcz" itd. i ta prostota jest panu właściwa 
w najwyższym stopniu jak rzadko któremu z bele
trystów". 

Czechow umiał docenić tę prostotę, bo sam ją po
siadał w najwyższym stopniu. Jego opisy przyrody 
właśn ie, odznaaają się tym stosowaniem kirótkich i 
nieskomplikowanych zdań, które od razu stwa.rzają 

potrzebną atmosferę, od razu wpwwiadzają czytelnika 
,;in medias res". Przejrzyjcie sobie początki wszyst
kkh opowiadań Czechowa, z jaką prostotą bioTą nas 
za rękę i prowadzą natychmiast w ;zamierwnym 
przez auto.ra kierunku. Co rprawda do począrtków 

swych nawet Czechow przywiązywał specjalną wagę. 

Powiadał, że opowiadanie składa się „z początku i 
zaikończenda". 

„Na Trzech Króli w gubernialnym mieście N. urzą

dzono zabawę [udową" - 'i od razu m:a:my całą at 
mosferę małego mias.ta. A•libo „Piot.r Piotrowicz Stri
żyn, krewniak pułkoW111ikowej Iwanowej, ten sam, 
któremu w zeszłym !r'Olku ukrardziono nowe k alosze, 
wrócił z chrzcin punkltualnie o drugiej w nocy" -
jesteśmy •Od razu w s•amym środku opowiadania . Wie
my wszystko teraz tylko tylko czekamy na „za
kończenie". 

Ta wielka prostota Czechowa czasami poddana jest 
większym celom. Nie stwa.rza a.tmosfery, ale maluje 
wspaniały pejzaż. Pcr-zy pomocy •najprościej dobranych 
słów Czechow potrafi malować. Malować jak rzadko 
jaki inny pisarz: 

„Niebo odbijało się w wodzie; 
. gwi:azdy kąpały się w demnej głębi i drżały 

r'azem z drobnymi falami. W powietrzu było ciepło 
i cicho„. Daleko, na :tamtym brzegu, w nieprzej,rza
nych ciemno:ściach pailiły się tu i ówdzie jaskrawo 
czerwone ognie". Tymi i podobnymi obrazami przy
pomina Czechow impresjonistów francuskich, swoich 
współczesnych, którzy potrafili z byle rzeczki, byle 
mostu stworzyć wspaniały świat sugerujący jakieś in 
ne, artystyczne ist·nienie codzii.ennych przedmiotów. 

Zawsze mam to wrażenie, że dama z zieloną para
so•lką, piękmy obraz Moneta, która wi.ta nas słonecz
nym, pełnym powietrza pejzażem na ścianie paryskiej 
„Orangerie", wyo;tąpiła z nowelki Czechowa. A słynne 

„C<Jquelicots" tegoż mal·arza - to już całe jego opo-
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wiadanie: - Jedna dama z dzieckdem, i druga w 
<Jddali i oddane krótkirrni dotknięciami pędzla drzewa, 
i za drzewami dom pełny słońca, i to pole maków, 
namc>.lowainych tak przekonywająco - właśnie· tak 
jak maluje Czechow. 

Szczytem prostoty jest arcydzieło Czechowa, jedno 
z jego dłuższych opowiadań Step. Ta historia po
dróży małego chłopca, Jegoruszk1i, z małego miastecz
ka do miasita do szkoły, te najprostsze w świecie 

„dzieje pewnej jazdy" - nabierają dzięki tym zdol
nościom pokazywa ni·a najzwyklejszych ludz i i. naj
zwyklejszych zdarzeń, na tle najzwyczajniejszego pej
zażu w jakiejś rozświechtanej aureoli artystycmego 
przeżycia , które je wznos i na wyższe stopnie war
tości - s.taj-e się prawdz iwą epopeją , czymś nieokreś

lenie pięknym i wzruszającym - choć nic tam spe c
jalnie pięknego ani wzruszającego nie ma. W tym 
swoim dziele Czechow upodobnił się do Tołstoja , 

który taikże odkrywa - i świadomie - całe światy 

w pok•rzywach ro.snących pod okinem pokoju. Nic, 
równy step, upał, Iudzie drobni i nikli, w świetle 

letniego słońca, potem burza , czumacy jadący z weł 

ną , dobrotHwy ojciec Chr1~s1tofor - a wszys.tko razem 
jeden z na j piękniejszych ,i najbardziej „porywają

cych" kawałków prozy rosyjsk iej i nie tylko rosyj
sk iej. 

Wielki a r tyzm Czeoho•wa p oleg.a jeszcze na jed
n ym : na iniesitawi·aniu kiropek nad ó., na ni·ev.rykłada

niu wszy,stkiego łopatą w głowę. Jest w jego .technice 
pisarskie j ta dys.krecja i delikatiność, która n ie po
zwala mu na n azywanie p o imieniu wielu rzeczy, 
która nie pozwala mu na otwarte potęp ienie. Wię

cej, która nie p ozwala mu s ię grzebać w cudzej du
szy - jak to mni autorzy czynią bez n a jmniejszej 
ceremonii. 

Aktmzy, kitórzy grywają w szitukach Czechowa 
dobrze pamiętają co znaczy cz·echowski pod tekst. Ile 
rzeczy jest tam niedopowiedzianych . A w grunc.ie 
.-zeczy o.staitecznie w szystkie te sprawy przez Czecho
wa są przemyślane do końca - ii mimo, że bro.ni s ię 

on przed przyjęciem na barki pisarza nawet cienfa 
„rozw.i ą zania" , jednak w głębi swojego „ja" :>prawy 
życia i śmierci rozwiązuje. świa t jaki jest, jaki go 
otacza, jest nie do przy jęcia. 

Przypominam sobie taki epiw d z mojego własnego 
życia: kiedyś przed laty chorowałem, wszyscy z dom u 
wyjechali i byłem .samotiny. W bibliotece, jaką mia
ł€m pod ręką, zachowały ·się po1szczególne tomy Cze
chowa z wydania A. Marksa , z 1901 roku. P rzeczy
tałem sobie w.szys'tkie dramaty Czechowa z rzędu, 
a ponieważ w wydaniu tym n.ie ma jeszcze Wiśnio
wego Sadu, pożyczyłem sobie tę ks-ięilką u kogoś. 

Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie na mnie wywarła 
ta lektura. Właściwie mówiąc dopiero wtedy - a 
było to w laitach dwu dziestych - zrozumiałem ko-

Aleksandra Sląska, Gustaw H oloubek i Krzysztof Chamiec 
w „ W ujaszku Wani" Czechowa. 

Teatr Ateneum w Warszawie 1969 r. 

niecz.ność, nieodzov.rną koniecz ność wielkiej r ewolucji 
,październikowej. Świat, jaki odsłania w swoich dra
m atach Czechow, jest światem nie do przyj ęcia , tra
gizm kofrczącego się i bezsilnego rojowiska tego typu 
dnteligencji, jaką przedstawia Czechow jest światem 
widm i koszmarów, jest światem b ezradnych ludu, 
kl!.órzy nie poitrafią wyjść poza siebie i zdobyć się na 
przewietrzenie ich zatęchłych pokojów. 

Ni.e można jed!llak tej .literatury porównywać z li
tera't.u.-ą współczesn ej be:zmadziejności. U Czechm<;a 
zawsze t am w głębi autorskiego serca tai się nie tylko 
współczucie dla człowieka, ale i wi ara w jego zba
wienie, przez wszystko co jest w człowieku dobre, ca 
trwa i pali s ię, jak iskra pod p<lpJ.ołem, zarzucone 
po•spoliitością, smutkiem i beznadziejnością. Jest tam 
zawsze nadziie ja - może słaba i wątła jak nadziej!!l 
doktora Astrowa z Wujaszka Wani, może taka ja!k 
nadzieja trzech sióstr, że „przyjdą inni, lepsi" - ale 
zawsze nadzieja. A może naiwet wiara w człowieka? 

Ta doskonałość artys:tyczrn;i., ta dyskrec ja i ws1tydli
wość, ten strach przed otaczającym go świart em -
a jednocz.esna wfara, że świart rten będziie lepszy, :ż:e 

stoimy ina progu jakichś nowych human.isitycznych nie 
tyliko technicznych zdobyczy - czyni Czechowa tak 
b1'iskim dzisiejszym · cZJaisom. dzisiejszemu czytelnikowi 
i dzisiejszemu pisarwwi. Dla nas Polaków tein_ bliski 
znajomy, ten „pr zyjaciel Moskal~' - ten dobry . c:zło:

wiek, który tyle potrafi powiedzieć i -0 swoim naro, 
dzie i o człiowieku w ogóle, p owiin•ien <być specjalnie 
drog,i. Poprzez niego łatwiej- jest nam poznać jege 
ojczyznę i zbliżyć się do niej z .sympatią, zrozumie
ni€m. A w jego dobrotliwym uśmiechu odna jdziemy 
może odbicie Uśmiechu mnego, nasz.ego pisarza, Bo
lesława Prusa, imóry w zupełnie odimienny, właściwy 



swojej indywidualności sposób - ale z róWl!1ą mi
łością do człowieka opowi'adał nam najzwyklej sze 
zdarzenia c-0dzieI11nego życia „biednych ludzi' '. 
„Łatwiej jest piSiać o Sokratesie, niż o zwykł'ej mo

dystce" - powiedział Czechow. Trudniej jest odszu
kiwać w po spali.tych ~stnieniach zarówno drobiny 
wspaniałej ludzkości, jak i uada'tki przyszłego jej 
szczęścia . A on 1to po trafi. I d•l•atego należy mu się 

.nie tyliko hołd, ale i niasza miłość. 

Jarosław Iwaszkiewicz 
„Nowa Kultura" nr 5 z 31. I. 60 r. 

(Przem ówienie na uroczystości ku czci Czechowa w 
W arszawie w dniu 25 stycznia 1960 r .) 

STANISŁAWSKI O CZECHOWIE 

Unię intuicji i uczucia po<lpowiedzfał mi Czechow. 
Aby wyk;ryć wewnętrzną treść jego utworów, należy 
przeprowadzić swego roduaju .S0U1dowa·nia duchowej 
ich głębi. Wymaga tego, oczywiście, k:ażdy artystycz-
111y ·Utwór o głębokiej wewnętrzmej ·treści. Czechowa 
j-ednak dotyczy to szcz-egótnie, gdyż d.nne j drogi . d o 
niego nie ma. Wszystkie teatry rosyjsikie i wiele ua
grani-cznych pa:óbowało .interpretować Czechowa sto
s.ując stare met ody gry. I cóż? P róby . się nie udały. 

WskaU:ie mi choć jeden teata:., c)'loć jedno ;pr.zed.sta 
wieriie, które ukazałoby Czechowa na scenie przy 

p omocy zwykłej teatralnej metody! A przec1ez Jego 
sztu'ki grał nie byle k to, lecz majleps<l. a~tyści świata, 
którym n ie można odmówić ani t alentu , ani doświad

czenia, ani techniki. Jedynie T eatr Artystycz.ny zdo
łał (Przenieść na scenę ,coś miecoś z tego, co dał nam 
Czechow, i to w 'tym czaisie, kiedy cały zespół :znajdo
wał się w stadium orgarnzacji. Stało się it,ak dz·i:ęki 

temu, że udało się nam szczęśliwie zna,leźć nowe p.o
dejście do 1sztuk Czechowa . J est on zupełnie wyją·t

kowy. T a jego wyjątkowość stała się na:szym głów

nym wkładem w twórczość sceniczną. 

Sztuki Czechowa •nie o d ·razu ujawniają swą poe
itycką wartość. P rzeczytaw szy je mówimy sobie: 

„Dobre, ale ... 1nic nadzwycza}nego, 111ic oszałamiają

cego, Wszystko jak itrzeba. Znane, prawdziw e„. nic 
nowego''. 

Często pierwsze .zetknięcie z jego utworami budzi 
nawet r ozczarowanie. Wydaje się , że .po przeczytaniu 
nic nie ma ·się o •nich do powiedzeinia. ZałoŻ:enie? 

Treść? ... Można je opowiedzieć w dwóch isłowach. 

Role? Dużo dob<rych, 'lecz żadnej dominującej, o któ
['ą ubiegałby się aktor polujący na wszys·tkie dobre 
irole ( są i t acy). Większość z nich - t o maleńkie ról
k i, „bez nitki" (tj. jednostronicowe, nie wymagające 
nici do zszycia). Przypominamy sobie poszczególne s'io
w a sztuki, •poszczegó1ne sceny „. A1e rzecz d7Jiwna: im 
więcej się ich przY'pomina, t ym więcej pragnie się 

myśleć o t ej sztuce. Niektóre mie jsca zmuszają -
na skutek wewnętrznego związ:ku - do rozmyśłań 

nad inn ymi, jeszcze lepszymi, i wr eszcie nad całym 
utworem. Wczytujemy · się coraz głębdej i głębiej i 
wreszcie zaczyn amy od·najdować wewnąkz s iebie ja~ 
kieś głę!:Jokie złoża. 

_ Zdarzyło mi się grywać w sztukach Czeohowa setki 
razy tę samą rolę, lecz nie pamiętam przedstawienia 
w k1tórym dusza m oja inie doznałaby nowych wa:a-.ień'. 
w sam ym zaś utwor ze nie i:mała:zła Ul·Owych głębi lub 
subtelności nie zauważonych przeze mnie uprzednio. 

Czechow jest nie;zgłęibiony, gdyż mimo codzienności 
którą niby to zawsze plfzedstawia, swą głęboką myśl~ 
Pf·Ziewodnią mów i inie o czym przypadkowym, osobi-
1s.ty.m, lecz o Ludzkim (przez duże L). 

Dlatego właśnie, marz.enia jego o przyszłym ży6u 
na ziemi nie są małe, mi·eszczańskie i ciasn e, lecz 
przeciwnie - wielkie, szerokie, ideaLne .i za.pewne 
nie spełnią się nigdy, lecz dą:żyć do nich należy chO'ć 

się ich realizacji nlie osiągnie. ' 

Marzenia Czechowa o przyszłym życiu mówią o wy
sokie j kiul turze duchowej, o Duszy świata, o Czło"
w ieku , który p Oltr:zebu je nie „trzech łokci ziemi;;, 
łecz całej tku'1i ziems.kliej, mówlią o n.owym wspania
łym życiu, ·dla kitó-r~go musimy jeszcze dwieście 

t rzysta, tysiąc aat .pracować w pocie czoła i cierpieć: 
To wszystko leży już w ·zas.ięgu wieczności i nie 

mama myśleć o •tym bez wzruszenlia . 
S ztuki jego ·są pełne akcji; lecz nie w zeW111ętrz-



„Wiśniowy sad" Czechowa 
w inscenizacji Stanisławskie go (Moskwa 1904 r.) 

1nym, ale wewnętTznym swym rozwoju. Nawet w 
bierności tworzonych przez niego ludzi tai się głę

boka, \vewnętrzna akcja Czechow lepiej niż inni do
wiódł, że akcję sceniczmą należy rozumieć w sensie 
we"-'Ilętirznym i że jedy nie na takiej akcji, oczys.zczo
nej z wszelkiej pseudoteatTalmości, moŻina budować 

i gruntować sz,tukę dramatyczną w teabrze. Gdy ak
cja zewnętrzna na s cef'Je bawi, interesuje lub p cd
ll')ieca nerwy , wewnętrzna przenika do naszej duszy, 
pmywa ją i opain-0\vlll je. Najlepiej , oczywiście , jeśli 
oba te elementy, to jest weW111ętTzma i zewnętrzna 

akcjoa występują wyraźnie , jakby zlane ze sobą. 
UtwóT zyskuje wówczas na pełni i scen~czności. 
Zawsze jednak akcja. wewnętrzna musi sltać na 
pierwszym planie. Oto dłacz.ego mylą s·ię ci, któr.zy 
g•rając w sztukach Cz.echowa widzą tyłko fabułę i 
ślizgając się po powierzchllli traktują rnle powierz
chownie, miast tworzyć wewnętirzne żyde i we
wnętrzny wizer U111ek. Najbaridziej interesującą rzeczą 

u Czechowa jest duchowa struktura jego ludzi. 

Mylą się ci w ogóle, którzy w sztukach Czechowa 
starają się gr a ć, przed 'St a wiać. W }ego isztu
kach trzeba by ć. to jest ż y ć, is •t .n i e ć, płynąć 
ukrytym głęboko wewnątrz, duchowym ruurlem dzie
ła. W tej dziedzinie Cz.€chów operuje najróżnorod

niejszymi, nieTaz podświadomymi sposobami oddzia
ływania. Miej,scami jest impres j ol!l istą, gd2lie 
iJW:ziej - symbo li stą, gdzie rtrzeba - reałistą, 

cza;;em nawet prawie n at ur a 1 is t .ą. [ ... ] 

Czechow, jak 1nik.t -i!1!11Y, potrrafi wyblierać i prze
kazywać nastroje ludzkie, pn:eplatać je scenami bra
nymi z życia o · zupełnie kontrastowym charakterze, 
•'P:rześWiietlając je błyskam.i. .swego humoru. I wszystko 
'1..::i ;robi nie tylko jak arty~ta o subtelnym smak u, le-cz 
i jak człowiek =ając)· tajerrnnicę władzy . nad -sercami 
au{1t0Tóv.· i widzów. 

Niepostrzeżenie, przechodząc od jednego nasti;-oju 
do drugie:go, prowadzi gdzieś łudzi .z·a solbą . 

Przeżywając każdy z tych nastrojów osobno, czł o 

'Wli·ek cziuje 'Swą 1Przyz.iemność, jest w samym gąszczu 
znanej, p'ły•bkdej oodzienności, z której rodzi się w 
duszy o.g.rortma, sżukająca wyjścia udręka. A•le Cze
c hqw n.a:tychm.ias-t . włąq.a nas siUJbtelnie w swoje ma
Tzen_ie, ikltóTe wska:z;uje jedy.ne wyjście z położenia, 

my zaś podążamy ku niemu z poetą. 

Trafiwszy raz na ową głęboką złotodajną żyłę 

i-dziemy po niej dalej; a n1awet igdy powrócimy na po
wierzchridę', wyczuwamy jej kierunek p<oza słowami 

d czynami postaci .scenicznej i całej sztuki. 
Ni·edoświadcz0111emu oku może s ię wydawać, że Cze

chow 1PrZeśliz.guje- ·Się po ?Jewnętrznej •lLnii fa.buły, 

zajmuje ·Sli.ę przedstawiianiem abycziajów i płytkich, 

codziennych szczegółów. Lecz wszystko to pOltrzebne 
mu jest -tylko j.aiko kOl!ltra slt do wzniosłego marzenia, 
które nieusitannie żyje w jego duszy ud;ręczonej oc.ze
kdw ainim •i nadzieją. 

Czechow jednakowo panuje na .scenie nad ze~ 

W!nętrzną i wewnę1kziną prawdę. W .2lewnętT~nym ży
ciu .swych utwoTów scenicznych 1nikt tak jiaik on nie 
potratfi posbugiwać .się martwymi, tekit-urowymi re
kwizytami, dekoracją, efektami śWiietlnymi i nikt ich 
<tak ni.e ożywi·a Wysubtelnił ii po.głębił naszą wiedzę 

o życiu przedmiotów, dźwięków i światła na scenie, 
które zarówno w teaJtirze, j•ak i w życiu mają ogromny 
wpływ na duszę •lud:zką. Zm1erz.ch, zachód ii w schód 
słol'1ca, bu·rza, deszcze, pierws2ie porarrme głosy pta
ków, tęterut k on i po mośde i turkot oddaJ:ającego się 

pojazdu, bicie zegara , świerkanie śWii·erszcza ii. głos 

dz\vonu nie są potr:zebne CZiechowowi dl•a zew,nętrz

nego, scenicznego efektu, lecz po 1to, by nam ukazać 
życie lllldzk'iego ducha. Jakże można oddzielić nas 
samych oraz to, co w 1nas się dzieje, od ś·wiata dźwię

ków, światła i rzeczy, pośród których żyjemy i od
których 1ta:k bardzo zależy n asza psychika? Niesłu sz
nie śmiano s•ię z ćwierka-nia sw~er szcza i innych 
dźwiękowych oraz świetlnych efektów, jakie stosowa
liŚllny w s·ztukach Czechowa, kierując 'S ię licznymi 
uwagami autora . Jeżeli 1udało się niam zrobić to do
brze, nie tea.trall!lie - zasługiwaliśmy raczej na 
uznanie . 

Trudno byłoby odtv.na.rzać na sice·nie pl'awdę we
wnętrzną, prawdę uczuć i przeżyć pośród naTzuca
jącego się po•spolitego, zeWl!lętr.znego t.eatrall!lego 
fałszu. 

Czechow z artyzmem prawdziwego mistrza potrafi 
usuwać zewnętrzny i wewnę-trz.ny fałsz s·ceniczny przy 
i::-0mocy pięknej, artystycznej i au1tenityc"Z'nej praw dy. 
Jest przy tym bardw wybredny w swej miłości 

prawdy. Niepo:trz.ebne mu są bainalne codz~enne ro
dzące się na ·powierzchni duszy uczucia, ani też ~ad
to z!'lane, oklepane wyrażenia, które prz.estajemy na
wet dostneg1ać, gdyż utraciły swą wyrazd-stość . Cze-



chow szuka swej praw<ly w najirnltym111iejszych zaka
markach duszy, w najszczerszych ll'lastr ojach. Ta 
prawda wzrusz,a swą niezwykłofoią, tajemniczym 
związkiem z zapomni1aną .przeszłością, z niepojętym 

przeczuciem przyszłości, z dziwaczną logiką życia, w 
której, zdawałoby się, nie ma zdrowego sensu , k tóra 
szydzi i drwi z Iudzi, budzi zdumienie lub śm>ieszy. 

Wszyst kie te często nie dające 1się wyrazić słowami 

nastroje, p rzeczucia, ,napomknie111ia, arornaity i ci1enie 
uczuć - płyną z głębi naszej duszy, stykając s,ię 

tam z naszymi wielkimi przeżyciami : z religijnymi 
wzruszeniami, z sumden,iem społecznym, z wzniosłym 

poczuciem prawdy i sprawiedHwośd, z dociekliwym 
dążeni€im rnzumu do tajemnic bytu. Cała ta dziedzina 
jest }akby przesycona materiałem wybuchowym i gdy 
tylko jakieś wrażenie lub wspom nd,enie dotknie ni
czym iskra tych pokładów, dusza nasza wybucha 
~ roz.pa'1a s'ię żywym uczuciem. 

Wszystkie te najsubtelniejsze doznania duszy są u 
Czechowa ponadto przepojone nigdy nie więdnącą 

poezją rosyjskiego życia. Są nam one nieskończenie 
bliskde i miłe, nieodpa,rcie pociągające i dlatego po
z,nawszy je, 1tak chętnie poddajemy się ich wpływo
wi. A Wltedy nie ma już możności dalej żyć bez nich. 

Aby grać Czechowa, należy przede wszystk1m od
kryć tę złotodajną żyłę, poddać się władzy itak wyiróż
niającego go poczucia prawdy, cza,rowi jego wdzięku, 
uwj,erzyć we wszystko - i wtedy l'azem z poetą dą
zyc po duchowej linii jego twórczości ku tajnym 
wrotom własnej aTltystycmej nadświadomości. Tam, w 
tej tajemniczej duchowej priaoowni, wytwarza się 

„nastrój Czechowa", ów skarbiec mieszczący wszyst
kie nie\vidzi1a~ne, często nie przenikające do świa

domości bogactwa i wartości duszy Czechowa. 

Konstanty Stanisławski 

„Moje życie w sztuce" 

Przekład: Zofia Petersowa 
Warszawa 1954, s. 269-273. 
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