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CZE C HO W 
Antoni Pawłowicz Czechow urodził się 29 stycznia 1860 roku 

w Taganrogu w rodzinie drobnych mieszc zan . Ojci c, właści

ci el małego sklepu kolonialnego, pochodził z rodziny chłops
kie j . Antoni uczył się w szkole rzemieślniczej i równocześnie 

w gimnazju m klasycznym , które ukończy ł w 1879 r oku , następ

nie w ślad za rodzicami przeniósł się do Moskwy. Tutaj podjął 
studia medyczne, dyplom lekarski otrzymał w 1884 roku. 
W późniejszych czasach, gdy był już uznanym dramatopisa
rzem l ubił aktorom proszącym go o udzielenie wskazówek żar
tobliwie odpowiadać, że jest lekarzem a nie reżyser m . 

Debiutował jeszcze jak.o student w 1880 roku w pisemku hu
moryst cznym „Konik polny" opowiadaniami „L ist do uczone
go sąs iada " 1 „Co najczęściej spotykamy w powieściach, ro
mansach itp .". 

A . Czechow. 
Fotografia z J 883 r. 

W tych i następnych próbach 
poddał parodystycznej rewizji 
styl i j ęzyk liter cl i odbiegaj ą
cy od realistycznej prawdy. 
W 1884 rok u v.;/ zły „Bajki 
Melpomeny" - opowiadania 
o życiu aktorów rosyjskich. 
W dwa lata później ukazał się 
drug1 zbi r k - „Pstre opowia
dan ia", zawieraj ący humoreski 
publikowane najczęściej pod 
pseudon im em Antosza Cze hon
te. Owe h umorystyczne obrazki 
z czasem uzyskuj ą typową dla 
Czechowa lapidarność i precyz
ję języka. Pod satyrycznym os
trzem znalazła s ię obyczajo
wość różnych grup społecznych . 
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Opowiadaniom nieodłącznie jednak towarzyszył wstrząsający 
często wizerunek wewnętrzny postaci („Śmierć urzędnika", 
„Kameleon", „Sala nr 6"). 

W 1890 roku odbył podróż na Sachalin - wyspę, na którą 
zsyłano na katorgę. Zwiedził również Syberię. Z podróży tej 
powstała później książka naukowa. 

Rozwijająca się już od studiów choroba płuc zmusiła go do 
ucieczki z miasta. Osiedlił się więc początkowo pod Moskwą 
w Mielichowie, później przebywał w Jałcie, gdzie budował sa
natorium dla chorych na gruźlicę. 

Utrzymywał bliskie stosunki z Lwem Tołstojem i Maksymem 
Gorkim. Gdy władze nie zatwierdziły przyjęcia Gorkiego do 
Rosyjskiej Akademii Nauk, Czechow na znak protestu osten
tacyjnie zrezygnował z godności członka honorowego. 

Najżywotniejszym nurtem jego twórczości był dramat. Jesz
cze w latach młodzieńczych powstał zarzucony później „Płato
now". W okresie ścisłych związków z pi~ma.mi huz:io~ys~yc~~ 
nymi powstały wodewilowe jed~oakt~1wk1 : „N1edzw1ed~ 
(1888), „Oświadczyny" (1888), „Jubileusz (1891), „O szko~h
wości tytoniu" (1896), odznaczające się ogromną dynamiką 
i doskonale wyważonym dialogiem. 

A. Czechow w .Jałcie. 

Fotografia z 1904 r. 

Czechow, mistrz sytuacji sce
nicznej, w jednym obrazku po
trafił dwukrotnie odwrócić 
wszystkie relacje pomiędzy P?
staciami stwarzając komiczme 
scharakteryzowane typy. 

Była to istotna cecha drama
topisarstwa Czechowa w szcze
gólny sposób rozwinięta w sztu
kach pełnospektaklowych. 

W „Iwanowie" (1887) rozpoczy
na się prezentacja psycholo
gicznych portretów ludzi prze
grywających, tęskniących, ocze
kujących na zmianę losu i sy
tuacji, czy też tylko przeczeku
jących. 
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Akc ja uzewnętrzniona w ich przeżyciach budowana jest przez 
nastro je, znaczące gesty i symbole psychologiczne uj awnione 
w realistycznvch zdarzeniach i sytuacjach. Teatr nie był jesz
cze przygotowany do takiego repertuaru - „Iwanow" wysta
wiony w teatrze Fiodora Korsza był chłodno przyjęty, a „Me
wy" (1896) w Teatrze Aleksandryjskim w P etersburgu nikt nie 
zrozumiał. Tylko jawnie humorystyczne jednoaktówki cieszyły 
się dużym powodzeniem. 

W 1898 roku Czechow za pośrednictwem Włodzimierza Nie
wiarowicza-Danczenki związał się z Moskiewskim Teatrem Ar
tystycznym (MCHAT), w którym powtórnie wystawiono „Me
wę", tym razem z wiełkim sukcesem. Był to dla Czechowa mo
ment przełomowy. W MCHAT-cie wystawił c.ztery najwybit
niejsze i najdojrzalsze utwory: wspomnianą „Mewę", „Wujasz
ka Wanię" (1899), „Trzy siostry" (1901) i „Wiśniowy sad" 
(1904), przy czym „Trzy siostry" napisane zostały specjalnie 
na zamówienie Teatru, a pomysł „Wiśniowego sadu" powstał 
w trakcie prób „Trzech sióstr". Czechowa łączyły. bardzo żywe 
stosunki z zespołem MCHAT-u. W 1901 roku ożenił się z ak
torką Olgą Knipper, znakomitą odtwórczynią Arkadiny z „Me
wy", Maszy z „Trzech sióstr" i Raniewskiej z „Wiśniowego sa
du". Dramatopisarz uczestniczył w próbach, niekiedy podejmo
wał się wspólpracy inscenizacyjnej. Tylko w tym teatrze 

Portret A . Czechowa. 
Malował W. Sierow 

(1865-1911) 

Czechow mógł znaleźć kontakt 
z aktorem i żądać właściwej 
realizacji. Lecz także i on był 
niezbędny dla sam · go z społu 
i jego twórcy, Konstantego Sta
nisławskiego, który wypraco
wał nową szkołę gry polegają
cej na poszukiwaniu wewnętrz

nego r alizmu postaci. Stani
sławski pisał o Czechowie: 
„Czechow jest niezgłębiony, 
gdyż mimo codzienności, którą 
niby to zawsze przedstawia, 
swą głęboką myślą przewodnią 
mówi nie o czymś przypadko
wym, osobistym, lecz o Ludz
kim (przez duże L)". 
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Współbrzmien ie poglądów ty h twórców nie było jednak do 
końca zgodne. Czechow bowiem zarzucał Stanisławskiemu za
gubienie komediowości i niedostateczne odczyt nie dystansu 
ironicznego, którym obdarzył uwikłanych w własnych niemo
żnościach bohaterów. Oprócz matematycznie obliczonej atmo
sfery realizmu s eniczn go Czechow chciał usłysz ć w teatrze 
ów słynny, do dziś niepokojący wszystkich in sc nizator ·w, 
dźwięk pęknięte j struny z „Wiśniowego sadu ". 

Mimo tego, właśnie Stan isławski jest twórcą systemu okre
ślającego zasady grania Czechowa. Szkoła ta stworzyła stały 

kanon do dz i ś pr zy jmowany przez większość tw órców t eatral
nych . 

Postępująca gruźl ca pow liła 44-letniego pisarza, zmarł 15 
lipca 1904 roku w kurorcie Badeuweiler w Niemczech. 

PAWEŁ GABARA 

JEAN-LOUIS BARRAULT 

Dlaczego „Wiśniowy sadH? 
Uważam „Wiśniowy sad" za arcydzieło Czechowa. Spośród 

czterech wielki h sztuk, jaki napisał z my 'lą o teatrze, ta na j
bardziej zdecydowanie zmusza do uogólnień, najl piej da je się 
zuniwersalizować . 

Bardzo prawdzi wie odzwierciedlając duszę rosyjską, sponta
niczni się jednak od nie odrywa, i tak wyrzucona w pr ze
strzeń, odbija się we wszystkich ludzkich duszach. 

N a wszystkich płaszczyznach . 

„Wiśniowy sad" wyrasta przede wscy t ·m w CISZY. J est 
to jak gdyby wielka pantomima, zdobna mekiedy - w formie 
tyrad - w prawdziwe poemaciki, tak jak zdobi się jednoli ty 
naszyjnik zawieszając na nim gdzien iegdzie piękny kle jnot. 

A reszta? To dyskretna oprawa krótkie replik, w których 
jest osadzon to wyjątkowe milczen·e . 

1 

I 

„Wiśniowy sad" płynie powoli jak źycie. To źródło, które 
bar dzo delikatnie szemrze głosem duszy. Mało j st sztuk dają
cych to „fizyczne" wrażen ·e przepływającego czasu . 

A dzie j się tak dlatego że „Wiśn iowy sad" , bi orąc całkowi
cie początek w milczeniu, odtwarza w wy j ątkowy sposób TE-
RAZNIEJSZOŚĆ. teatr jest sztuką teraźniejszości. 

To teatr najprawdziwszy. 

Teraźniejszość j st tym, co w ż ciu na jbardziej nieuchwyt
ne. Toteż nic dziwn go, że „Wiśniowy sad" t eż jest nieuchwyt
ny . A wi c j go właściwa a cja rozgry wa się w milczeniu i re
pliki dialogu - oprócz tych wyodrębniających się tyrad-poe
matów - tak ja w muzyce - istnieją po to tylko, aby za
dźwięczał o milczenie. 

Milczenie w zapasach z czasem , z ty m bezlitosnym czasem, 
który pr zed nami przesuwa i natych miast przetwarza - przed 
nami, w nasz eh oczach , za nami - PRZYSZ Ość NADCHO
DZĄCĄ w PRZESZŁOŚĆ WSPOMINANĄ. 

( ... ) 
Oparta na milczeniu i żyjąca w t raźn iejszości dramatyczna 

kompoz cja tego utworu j st jak najgłębi ej muzyczna. Teraź
niejszość zaś jest mater i ą tak ulotną, że nasuwając go się t e
matu autor ni może rozwinąć ani t m bardzie j zakoi1czyć, al 
od r azu przechodzi do tematu następnego . Zresztą nie zrobiłby 
t ego, gdyby nawet mógł: nad „Wi 'niowym sadem" ciąży śm ier
telne pr zeznaczeni , ledwie autor otrze się o nie przelotnie 
a już się zatrzymuje, potem wym ka , ab go uniknąć. I tak 
przechodzi si ę od codziennej chwili do sent ment Lne o wzru
szenia , od wzruszenia do uogólnionej refleksji, od refleksji do 
kaprysu, od żartu do rozważań społecznych itd., it d. , i n igdy 
nie zosta je wyczer pana do końca żadna z tych chwil, stanowią 
one tylko próbę ucieczh od ni bezpieczeństw< , ku któremu 
wciąż się nawraca. Następują po s bie kole jne momenty odręt
wienia i nagłe wzdrygnięci a, jakby w wysiłku wyrwan ia si ę 
t em u magnetycznemu przyciągani , kt ' re wchłania w niesz
czę ' cie .. . albo jak wtedy , gdy br ni my się przed snem w oba
wie, że dosięgnie nas w ni m śmierć. 

JEAN-LOUIS BARR AULT 

Przelożyla Ewa Krasnow ol ska 

„Czechow w oczach krytyki światowej" PIW 1971, s. 321-323. 

-7-



PISARZE SWIATA O CZECH01WIE 
ERSKINE CALDWELL 

(USA) 

Antoni Czechow, jeden z wielkich dramaturgów i prozaików 
świata, jest dla mnie źródłem natchnienia od czasu, kiedy jesz
cze jako student odkryłem dla siebie po raz pierwszy jego 
utwory. 

JOHN GALSWORTHY 

(Anglia ) 

Czechow posiada wyjątkowy walor: pokazuje nam duszę 
wielkiego narodu, pokazuje ją nie uciekając się do fałszywych 
efektów i patosu. 

TOMASZ MANN 

(Niemcy) 

Urzekła mnie twórczość -Czechowa. Ironiczny stosunek wo
bec sławy, wątpliwości co do sensu i wartości swoich poczy
nań, niewiara w swoją wielkość - mają w sobie tyle cichej, 
skromnej wielkości. „Niezadowolenie z siebie - mawiał - to 
podstawa każdego prawdziwego talentu". 

FRANCOIS MAURIAC 

(Franc ja) 

Fakt, że w naszych czasach Mozart jest lubianym przez 
wszystkich muzykiem, a Czechow niezmiernie przyciąga wi
dzów, gdziekolwiek jest grany, dowodzi nader przekonująco, 
jacy interpretatorzy życia potrzebni są przede wszystkim 
człowiekowi współczesnemu . 

SOMMERSET MAUGHAM 

(Anglia ) 

To, co odkryłem w toku lektury Czechowa, przypadło mi do 
serca . Miałem przed sobą autentycznego pisarza - nie jakąś 
dziką potęgę w rodzaju Dostojewskiego, który wstrząsa, za
dziwia, rozpala, przeraża i oszałamia - lecz pisarza, z którym 
można się zaprzyjaźnić . Czułem, że odsłoni mi on, jak nikt 
inny, tajemnicę Rosji. 
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ANDRf: MAUROIS 

(Francja) 

Sam Czechow nie miał starości . Ale wiemy, że zmarł z czys
tym sumieniem. Pisał kiedyś, że wielki pisarz powinien pro
wadzić czytelnika do wielkiego cel u. Jakiż cel stawia Czechow? 
„ ... wo1ność od siły i kłamstwa, w czymkolwiek by się wyra_ża
ły. Oto program, którego bym przestrzegał, gdybym był wiel
kim pisarzem". 

BERNARD SHAW 

(Anglia) 

W konstelac ji wielkich dramaturgów europejskich - współ
czesnych Ibsena - Czechow lśni j,ak prawdziwie wielka gwiaz
da, nawet obok Tołstoja i Turgieniewa. Pod wpływem Cze
chowa napisałem dramat i nazwałem go „Dom serc złama
nych". Fantazja na modłę rosyjską i temat angielski. 

EDWARD ALBY 

(USA) 

Czechow jest całkowicie odpowiedzialny za powstanie dra
matu XX wieku. 

JOHN STYAN 

(USA) 

Jak każdy wielki teatr, teatr Czechowa będzie żył i sam się 
odradzał w każdej nowej inscenizac ji. 

NATALIA MODZELEWSKA 

(Pol ska) 

... Czechow nie godził się na wystawianie swoich sztuk jako 
dramatów i melodramatów. Z uporem nazywał je komediami 
i w polemicznym ferworze posuwał się do paradoksalnych 
określeń: w ode w il i fars a. Fakt naprawdę zaskakujący, 
z którym trudno od razu się oswoić. Komedie? A zmarnowane 
życie trzech sjóstr? A śmierć starego zapomnianego Firsa? ... 

Widzom dzisiejszym, którzy potrafią się śmiać na ponu_r7ch 
sztukach Ionesco, Becketta czy Duerrenmatta, sprzecznosc ta 
nie wydaje się paradoksalna, sześćdziesiąt lat temu wydawała 
się wręcz absurdem. Bo też Czechowowskie uj.ęci e komizmu 
i dramatyczności, jako nierozerwalnej całości, jest bardziej 
dzisiejsze niż ówczesne. Zanadto wyprzedził swoją epokę 
i dlatego został niezrozumiany. 
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ODKRYTY AUTOGRAF 

Czechow, ja k to poświadc z:łją badacze, t raktowa ł swoje rękop isy bez 
litości, skrupulatn ie nlszczył wszystk ie swoje br ulio ny . Natom iast do 
niego pisane listy, choćby najblahsze, przechowywal pieczołowicie. Oglą
dać je można posegregowane w teczkach, w muzeum pi sarza w Jałcie. 

P rzedstawiamy n aszym widzom ciekawostkę, osta tn io znaleziony list 
Czechowa, który tak brzm i: 

31 marca 88 r. 

Wielmożn y Pani e 
Apo!Łonie ALeksandrawiczu. 

Do odbiora 1ia też11 ego m i. hon rarium upoważniam ok aziciel a niniej
sze j kar tki , . tuclenta Michala Czechowa. 

Pozostaję z szacunkiem 
A . Czechow 

Był to list do Apollona Majkow (1 826-1900), ska r bn ika Towarzyst wa 
Rosyjskich Pi:;arzy Dramaty ·znych i Kompozytorów Operow eh. Hono
rarium w wysokości 30 rubli i 37 kopi.ej k dotyczyło potrąceń na rzecz 
auto ra za p rzedsta wi nia I omed ii \ 4 aktach „Iwanow" w Charkow ie 
1 i 14 stycznia, oraz w Stawropol u 19 lutego 1888 r., a także zo I -ak
tówkę „Ka lchas" graną 19 lutego 1888 r ., w Teatrze Korsza w Moskwie. 

Mówi o tym rachunek z:i ' hawany w a rchiwum Towarzystwa i podpi
sa ny przez Michała Czechowa, siost rzeńca pisarz· . . 

(Pod a jem y zo „Li ernt.u rą Radziec k i)' ' Mo. kwo, s ty z. ń 1 ~30 ) . 
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MICHAŁ ZOSZCZENKO 

CZECHOW A KRYTYKA 
Wielu współczesnych Czechowa cechował n iewłaściwy i niesprawie

dliwy stosunek do jego twórczości. zna no, i ż jest ona pesymistyczna, 
schyłkowa, a nawet bez ideowa. W jego utworach a rty stycznych dop.a
trzono się motywów smutku, przygnębienia, tragicznego rozgoryczema. 

Nazwano Czechowa , , poetą zmierzchu" . A tak zwane „nastroje cze
chowowskie" stały s ię n ie ja ko obiegowym okre~l eniem. 

Skąd jednakże wzią ł s ic; ów niesprawiedliwy, fa ł szywy sąd o Cze
chowie? J a k doszło do tego, że pełen wi goru wspa nia ły a rtysta pogod
nego usposobienia, kocha jący ludzi, nienawidzący w zelki.e j .niesprawie
dliwości , kłamstwa , przemocy, fałszu, został uznany za iak1egos ponu
,rego geniusza, mizantropa, zimnego i obojętnego twórcę ? Nie ulega wą_t
pliwości, że w takiej ocenie pi sarza znaczn.ą :oię odeg r~ła tendenci~ 
złagodzenia , pomniej szenia Czechowa, s tępienia ost rza J~go kryt:;rk1. 
Lecz to niezupełnie wyja śnia s prawę. Przecież nawet bliscy art~sc1e 
ludzie, lubiący i szanujący go (jak, na przykł ad, A. N. Pleszczeie"'.): 
zwracali uwagę na pesymistyczny ton jego utworów, na apatycznosc 
tego, co opisuje Czechow. 

W swoim liście (z 1388 roku Czechow pisze do Pleszczejewa: „Czyż 
i w ostatnim opowiadaniu „tendencja" nie jest widoczna? Kiedyś m ó
wił mi pan, że w moi ch opowiadaniac h bra k jes t elementu protest.u, 
że nie ujawniam swych sympatii i antypatii.. . Ale czyż w opow1adamu 
nie protestuję od początku do końca przeciw kłamstwu"? 

W swoich lis tach Czechow nieraz próbował udowodnić, że jako ar ty
sta m a rac j ę . Próbował wy j aś nić, z czym i jak walczy, co jes t mu nie
nawistne i co uważa za swój ideał. 

A jednak n ieporozum ienie m iędzy Czechowem i jego krytykami. t1:wa
ło nada l. I nie tylko współcze śni n ie rozumieli Czechowa. Rówmez po 
śmierci Czechowa s tosunek do jego twórczo · ci prawie s ię nie zmiemł. 
I dopiero w osta tn ic h Jatach, za naszych dni, . c~e~ ho:va traktu je .s i~ po 
nowemu i właściwie . Chociaż należy pow1edz1ec, ze Jeszcze d z1es1ęc lat 
temu w artykule o Czechowie powta rzano poprzednie błędne opinie. 
Można to wypomnieć np. Wielk iej Encyklopedii Radzieckiej. W zamie
szczonym tam artykule podkreśla s ię, że w utwor ach Czechowa „do
minuje ton smętnego przygnębienia i pesymizmu" . A malei1kie opowia 
dania Czechowa potraktowa no jeszcze surowie j. \ ·\: m inia turach Cze
chowowskich (pisanych przed 1886 rok iem) dopatrzono s ię „humoru me
kiedy trywialnego" . 

A więc widzimy, że niewłaściwy stosunek do utworów Czechowa 
przetrwał niemal do naszych czasów, w każdym razie do lat trzydzies
tych. Oczywiście, tego rodza ju s tosunek k ry tyków wcale nie by ł pow
szechnie panujący , lecz by ł jednak charakterys tyczny, albowiem nie za
nikał w przeciągu pię ćdzies ięc iu lat. 

Niezwykle interesującą rzeczą będzie p rzeanalizowanie, w jaki spo
sób wynikło owo nieporozumienie i owa niep rawidłowa, fał szywa ocena 
talentu pisarskiego wspaniałego rosyjskiego artysty słowa . 

MICHAŁ ZOSZCZENKO 
„Tygodnik Kulturalny" 18.VIII.1974, s. 6. 
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Zastępca Dyrektora: 

ALFRED KOWALSKI 

Główny Ks ięgowy: 

EDWARD D ANEK 

Sekreta rz Literacki: 

PAWEŁ GABARA 

Koordynator Pracy Artyst cznej: 
D ARIUS Z W ÓJTOWICZ 

Kierownfk Działu Upowszechniania Teatru : 

ZYGMUNT SZAFRAN 

K ierownik Techniczny: 

JERZY K OTULA 

Zespół obsługi sceny: 

Sekc ja światła i dźwięk u: MACIEJ KĘDZIERSKI - kierownik, PA
WEŁ ADAMSKI, CZESL A W CZAJKA, MARI A DĄBEK, EUG ENIUSZ 
PIOTROWSKI. Montażyś i sceny : ANDRZEJ G ÓRSKI - b rygadzis ta, 
ANDRZEJ MAR CINKOW KI, MARIAN ROBAK, ROMA R OBAK, 
LESZEK WITKOWSKI, JERZY ZDYBAŁ. Pracownia peruk arska: LI
DIA DROBNIK - brygadzistka , ZDZISŁAWA OTRĘBA, ZOFIA SEGDA. 
Garderobiane: JANINA KURDZIEL - bry gadzistka, J ANINA BIEL
SKA, MARIA BRUDEK, HELENA CZWARNOWSKA. R ekwizytornia: 

JOANNA DĄBROWSKA, ALI A KORNOBIS. 

Pracownia krawiecka: 

ADAM SZYJ\'lAŃSKI - kierownik, HILDEGARDA MUSIOŁ, MARIA 
STEFANIK, JANINA STĘPIEŃ, JOLANT A STOMPEL , .JÓZEF BIEDRA, 

STANISŁAW KAWECKI, J AN TALARE 

Pracownia malarska: 

WALDEMAR GRELEWICZ, TOMASZ JA.SKO 

Pracownia modelatorska: 

ANDRZEJ SŁOWIŃSKI 

Pracownia stolarska: 

STANISŁAW MANI ARA 
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PROJEKT DEKORACJI MAŁGORZATY SCHUBERT 

Na stronie 1 fotografia A. C;;ecrwwa z 1903 rolrn. 
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Najbliższe premiery: 

JERZY SZANIAWSKI 
• 
ZEGLARZ 

JAN PIERZCHAŁA 

NIEPROSZONA 

Wydawca programu: 
TEATR ZAGŁĘBIA 

Redakcja i opracowanie literackie: 
JAN PIERZCHAŁA 

Opracowanie grafi zne: 
JERZY MICIAK 

Współpraca fotograficzna : 
.JAN HANUSIK 

Korekta: 
IR ENA SKOWRONEK 

Za m ów ien ia na bilety zbiorowe przy jmuje Dział Upowszechniania 

Tea tru w dni powszednie w godzinach 8 .00-16.00. 

Sprzeda ż biletów w Kas ie Teatru codzie nnie (z wyjątkiem poniedział

ków) w Qodz ina ch 15.00-18.00 . 

Dzi ;-i l Opowszechniania T ea tru i kasa biletowa 66-11-27, 
ce n trnln 66- 04- 94. 

P rod r y n B - l S-c 2190 83 Z -15 2.500 s z tuk 


