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Antoni Czechow ( 1860-1904) zaslynąl 
w historii literatury nie ty lko jako mistrz 
krótk iego opowiadan ia i znakomi ty prozaik, 
lecz również dramalurg - nowator, który 
zrewolucjonizowa ł teat r i otworzył przed 
nim nowe perspek1ywy . Już na początku 
swojej twórczośc i pisnrsk iej Czechow s ię
g n<Jł po dramat. W '' Płatonowie", napisa
nym w 21 roku życ ia - odrluconym wów
czas prlcz teatr - znalazły się niemal 
wszystkie W<Jtki, problemy i postac ie wystę
pujące w póżniej sz.ych jego sztukach - "Me
wie'' ("Czajce" 1895), ··wujaszku Wani" 
( 1897), "Trt:ech siostrach" ( 1900), "Wiśnio

wym sadzie" ( 1903) . Wcześniej Cze how 
znany hyl teatra lnej publiczności glównie 
ze swych jednoaktówek komediowych: 
"N iedźwiedź", "Oświadczyny" , " Wesele" , 
"Jubileusz" . Miniatury te, czy żarty . ce-

- . niczne . jak mawiał sam ich au tor. 1..ajmujq 
m1c1sce osobne , nawiązując do wczesnego nurtu humorystyki Czechowa . 

owatorskie propoLycjc dramatyczne Czechowa doceniła publiczność dzię
ki inscenizacjo m Moskiewskiego Teatru Artystycznego (MCHAT-u) , założo
nego przez Wlodzi mierza Niemirow icza - Danczenkę i Konstantego Stan i sław

skiego. Po udanym przedstaw ieniu "Mewy" w 1898 r. inne teatry zaczęły ubie
gać sic o wystawienie następnej sztuki. "W uja zka Wani". Z czlonkami zespołu 
MCI-IAT-u łączyly Czechowa nie tylko zw i ~1zk i artystyczne. Pisarz bywał na 
próbach swoich sztuk , udziela! wskazówek i rad ; tam też pozna! swoją żonę , 
aktorko; , Olgę Knipper. 

Czechow zaproponowal nową formę zarówno tragizmu jak i komizmu sce
nicznego; oba te elementy nie wyk l uc zają się w obrębie jednego utworu, lecz 
stapi~ją w .sposób natural ny jako różnorodne przejawy życ i a . Czechow wpro
wadzi! takze nowy model konfliktu dramatycznego . W przec iwieństwie do tra
dycyjnego dramatu micszczmiskiego pisarl nie rozplątuje dramatycznych sytu
acji, lecz przeciwnie - gmatwa je, komplikuje stany psych iczne bohaterów. 
Wieloproblemowy dramat Czechowa wywarł znaczny wpływ na współczesny 
dramat europejski , który rozw i nął zapoczątkowany przez autora "Mewy" temat 
tragizmu codzienności. Czechow w przec i w ieństw ie do starej szkoły obyczajo
wej nie wymyślał sytuacji niezwykłych , lecz ostentacyjnie s ięgał do sfery zja
wisk powszednich , banalnych . odtwarzał dramat codziennośc i , powoli wloką
cego się życia ludzi przeciętnych . 

"Wiśniowy sad" jest ostatnim dziełem teat ra lnym Czechowa. Piękno tej 
sztuki niezmiennie urzeka widzów i twórców teatru. Choć problemy w niej po
ruszane , postacie ją zaludniające osadzone są w konkretnej rzeczywistości , 
choć odtwarza ona określony epizod z życia Rosji , choć świat, opisany w nim 
odszedł bezpowrotnie, sztuka o tym świecie ciągle budzi nowe skojarzenia 
i refleksje. Jest uważana za najbardziej uniwersalny z dramatów Czechowa, 
dramat o przemijaniu życia, przesycony treśc iami filozoficznymi. 

(na podstawie opracowania Rene Siiwowskiego do: A. Czechow 
" Wybór dramatów'', Wrocław 1979. 

LEW SZESTOW 

MIĘDZY MARZENIAMI A CIERPIENIEM 
Bardzo czę to przychodzi do głowy myśl , że może zło wcale 

nie jest tak niepotrzebne, jak się zwykle sądzi . Możl iwe , że 
choroby , poniżenia , nędza , pokraczność, niepowodzenia z ta
kim i ście tropikalnym przepychem kw itnące na naszej plane
cie , są potrzebne właśnie samemu człowiekow i. Taką opinię 
potwierdza sporo obserwacji praktycznych. Poeci nierzadko 
boleść opiewa I i w wierszach . 

Nous sommes fes apprentis, la douleur est notre mattre*, 
powiadał Musset. Każdy może , nawet nie zagl ądając do ksią
żek , przytoczyć na ten temat mnóstwo cytatów z najrozmait
szych autorów i powołać się nie tylko na filozofów , którym 
w tym przypadku nie zanadto się ufa , ponieważ jest w zwy-

zaju uważać ich za ludzi nieczułych i zimnych , ale także na 
poetów, wyróżniających się łagodnością charakteru, a nawet 
sentymentalnością . Niewątpliw ie można wskazać wiele przy
padków , gdy cierpienia i niedostatek wy · zły człowiekowi na 
dobre . Wprawdzie odwrotnie też , można wskazać niemało 
i takich przypadków , gdy - choćbyś nie wiem jak szukał -
żadnego pożytku z cierpień i nędzy si~ nie doszukasz . 
I wszystko to właśnie tak ie przypadk i, gdy cierpienia były głę
bokie, poważne, krzywdzące , n ieskończen ie krzywdzące. Oto 
na przykład mężczyźn i i kobiety Czechowa - na ogół prawdo
podobnie wzięci z życia, w każdym razie do tego stopnia 
przypominający rzeczywistość. że wydają się żywi . Wujaszek 
Wania, pięćdzie ięcioletni starzec, nie swoim głosem krzyczy 
na całą scenę, na cały świat: "przepadło życie, przepadło ży
cie" i bez sensu strzela do zupełnie niewinnego profesora . Al
bo bohater Nudnej historii. Był sobie spokojny i szczęś l iwy 
człowiek, trzydz ieści lat z rzędu zajmował się poważną i do
niosłą spraW<l i oto niepostrzeżenie zakradła się straszna 
i wstrętna choroba, ale nie zabiła go od razu, lecz tylko otwo
rzyła przed nim paszczę niezwyc iężalną . Po co to, dlaczego? 
A dziewczęta i kobiety u Czechowa! Jest ich dużo , są na ogół 
młode , niewinne , czarujące . I wciąż , na każdym kroku, czatuje 
na nie bezsensowne , wulgarne , ohydne nieszczęście , j uż w sa-

• Jesleśmy uczn iami , ból jest naszym nauczyc ielem . 



mym zaraniu podc inające nawet nikle nadzieje. Płaczą gorz
ko, szlochaj<} , ale los ich nie szczędzi . Jak wytłumaczyć te po
twornośc i? Czechow milczy i nie tłumaczy . I sam nie pł acze: 
dawno już nie ma łez , zresztą dorosłemu człowiekowi wstyd 
płakać. Trzeba al bo, zacisnąwszy zęby , milczeć , albo tłuma
czyć . Otóż za tłumaczenie bierze się właśnie metafizyka . Tam , 
gdzie zwykły zdrowy rozsądek się zatrzymuje , metafizyka 
uważa , że jej wolno zrobić je, zcze jeden krok . "Widziel iśmy -
mówi - wiele przypadków, gdy okazywało się , że cierpienia , 
na pierwszy rzut oka bezsensowne i niepotrzebne , miały głę
bok i sens. Być może i te, których nie umiemy wytłumaczyć , 
mimo wszystko mają swoje wytłumaczenie" . 
" Przepadło życie " - mówi wuja zek Wania . " Przepadło życie " 

- wtórują mu niezliczone gło, y niewinnie ginących młodych 
dziewcząt. Ale może nic nic przepadło. Sama zgroza , której 
do· wiadcza ginący , świadczy , że kię ka je t pozorna . Że jest 

na tylko początkiem wielkich wydarzeń . Tm mniej zdążył 
człowiek doświadczyć , im wic;cej zostało nie zaspokojonych 
jego namiętności i pragnień, tym więcej powodów, by myśleć , 
że jego istota nie może ~niknąć bez śladu, i że w ten czy inny 
sposób przejawi s ię we wszechświecie . Dobrowolna asceza 
i poświęcenie, zjawiska bardzo rozpowszechnione na świecie , 
stanowią klucz do rozwiązania zagadki. Nikt człowieka nie 
zmusza , on sam zobowiązuje się ślubami do cierpień i wstrze
mięźliwości. Niepojęty in tynkt , ale instynkt, czyli coś co 
tkwi w najgłębszych, najbardziej tajemnych zakamarkach na
szej natury , podpowiada mu straszną dla ludzkiego rozumu 
decyzję : wyrzeknij się życia, ocal siebi . Większo · ć łudzi nie 
słyszy tego głosu, albo - jeżeli słyszy - nic podp rządkowuje 
mu się . I natura, która nie liczy na na zą wrażłiwo ; ć , ucieka 
s ię do przemocy . Pokazuje ludziom raj , gdy są młodzi, budzi 
w nich szalone nadzieje i pragnienia - a potem, w chwili, gdy 
oczekujemy spełnien ia obietnic , bezlitośnie obnaża przed na
mi całą złudność naszych oczekiwań . Życie niemal każdego 
może być podsumowane w kilku słowach : pokazano człowie
kowi niebo i wrzucono go w błoto. Wszyscy jesteśmy a. ceta
mi - jedni z wyboru, inni - nie . "Tu, na ziemi, w ludziach ty l
ko budzą się marz nia i nadzieje, ale spełn iają się nie tu . I być 
może ten , kto zniósł więcej niż inni niedostatku i ierpień, 

obudzi się najbardziej żywy i rześki" . Takie słowa szepcze 
nam metafizyka . A my się im przysłuchujemy , zdarza się, że 
je powtarzamy, opuszczając o łabające wrażenie "być może" . 
Niekiedy im wierzymy i wykuwamy sobie z nich filozoficzny 
światopogląd. A nawet twierdzimy, że gdybyśmy mieli wła
dzę , nic, ale to nic, nie zmienilibyśmy na tym świecie ... 
A jednak, gdyby jakimś cudem ta władza znalazła s ię w na
szych rękach, z jaką rozkoszą posła l ibyśmy do diabła wszyst
kie wzniosłe św i atopoglądy, metafizykę i idee , i najzwyczaj 
niej , bez dalszych rozważań, u unęlibyśmy z ziemi wszelkie 
cierp ienia, całą ohydę , wszystk ie niepowodzenia, którym 
przypisujemy tak ogromne wychowawcze znaczenie . Obmier
zła nam, ach , jak nam obmierzła ta nauka! Ale nie ma rady . 
I dlatego, faule de mieux*, będziemy jak przedtem wymyślać 
systemy . Tylko umówmy się , że nie będziemy się gniewać na 
tych , co nie chcą znać naszych systemów . Gwoli sprawiedli
wości, mają przecież do tego pełne prawo. 

* z braku czegoś lepszego 

Lew Szestow: Apoteoza nieoczywi stośc i 

Londy n 1983 . 
(tytul fragmentu pochodzi od redakcji) 



Z LISTÓW ANTONIEGO CZECHOW A 

Do Olgi Knippcr 3 stycznia 1903. }alta 

Wiśniowy sad chc i ałem zrobić w trzech długich aktach, ale może 
być i w czterech , wszystko mi jedno; trzy akty albo cztery - to nie
istotne , sztuka i tak pozostanie ta sama . r„. ] 

Postaraj się wynająć takie letnisko, staruszko moja, żebym mógł 
tam zamieszkać już od I O marca . Będę s i edz i ał i pisał, a moja akto
reczka będzie do mnie przyjeżdżała i zostawa ła na noc. Czyż nie tak? 
Będę pisał , a wieczorami aktoreczka będzie m i doradzała . 

Do Włodzimierza Niemirowicza-Dancz:enki 22 sierpnia 1903, }afta 

Co do mojej własnej sztuki Wiśniowy sad, wszystko na razie idzie 
dobrze . Prac uję pomału . Je ś li nawet ni e zdążę na czas, niew ielk ie 
zmartwienie; stronę scenograficzną w sztuce sprowadziłem do mini
mum , specjalnych dekoracji nie potrzeba i nic trzeba będzie cudo
wać .[ ... ] 
W drugim akcie zamiast rzek i będzie stara kaplic:t.ka i studnia. Tak 
lepiej, spokojniej . Tylko musi ie zrobić mi w tymże akcie prawdziwe 
zie lone pole , drogę i nietypową dla sceny dal. 

Do Olgi Knipper 21września1903, Jalra 

l ... ] Dziś czuję się lepiej - chyba dlatego, że wracam do normy ; 
nie patrzę już ze złośc i<) na rękopis, zacząłem pisać i kiedy skończę, 
powiadomię Cię natychmiast depeszą. Ostatni akt będzie wesoły, 
a zresztą cała sztuka jest wesoła , lekka; San i n będzie niezadowolony, 
powie, że idę na łatw i znę. 

17 października 1903, }afta 

W sztuce muszę coś niecoś przerobić i dokończyć; zajmie to, jak 
sądzę, najwyżej 15 minut. Nie dopracowałem IV aktu, należałoby też 
przestawić to i owo w II akcie i zmienić parę słów na końcu IV, który 
zdaje się przypominać zakończenie Wujaszka Wani.[. „] 

19 października 1903, Jalta 

[ .. . ] Wczoraj póżnym wieczorem dostałem Twoją depeszę, dziś 

rano od Niemirowicza - aż 180 słów. Dziękuję serdecznie . Wc i ąż 

tchórzyłem, bałem się. Najbardziej niepokoi ła mnie sta ly.c~ność II 
aktu i niedopracowana postać studenta T rofimowa. Przec1ez Trof1-
mow raz po raz jest skazywany na zesłanie, raz po raz wyrzucają go 
z uniwersytetu, ale jak pokazać podobne hi storie? [ ... J 

Do Włodzimierza Niemirowicza-Danczenki 
23 października 1903, Ja/ta 

[ ... ] Bardm bym chcia l pochodzić na próby, popatrzeć: Boję się, 
żeby Ania nie miała płacz l i wego tonu (Tobie się dlaczegos zdaje, ze 
jest nie podobna do Iriny), boję s ię , że będzie ją wata.za s~ara ak tor
ka . W mojej sztuce Ania nigdzie nie płacze , 111gdz1c 111e mo w1 płacz
liwym tonem , w Il akc ie ma łzy w oczach, ale g ło wesoły.' zywy. 
Czemu mówisz w depeszy, że w sztuce ciąg le p łaczą? Gdzie , kto? 
Chyba jedna tylko W aria , ale to dlatego , że W aria z natu ry jest beksą 
i jej łzy nie powinny budz ić w widzu uczucia smu.tk u. <?wszem , 
u mnie często powtarza się uwaga "przez łzy", ale rne mozna tego 
brać dosłown ie , to tylko nastrój postaci.[_ ... ] 

Do Olgi Knipper 25 paźdz iernika 1903, ]alta 

[ ... ] Nie, wcale nie miałem zamiaru pokazać Ran iewsk.iej jako 
osoby , co się ju ż wyszumiała. Taka kob.ieta. nie ""'.yszurr_i1 się az do 
śmierci . A może nie rozu miem, co chciałas pow1edz1ec. Rola Ra
niewskiej nie jest trndna , trzeba tylko od sa~1ego p~czątk~ tr~fić we 
właści wy ton; trzeba znależć odpowied111 usm1ech. 1 sposob s.m1a111a 
się , trzeba umieć się ubrać. Ale ty wszystko potrafisz, bylebys miała 
chęć, byle Ci zdrowie dop isało . [ .. . ] 

Do Konstanteoo Al ksiejewa (Stanisławskiego) 
b 30 października 1903 , ]alta 

[„ .. ] Kiedy pracow ałem nad Łopachinem , zdawało mi _się, _że .to ro
la d la Pana . Jeżeli ona z jakich ś powodów Panu s ię me usm1echa, 
niech Pan zaora Gajewa . Łopachin jest, co prawda , kupcem , ale to 
człowiek pod\ażdym względem przyzwoit.y , powin ien zachowy~ać 
się bez zarzut u, jak inteligent. nic tryw1aln1e , bez błazenady; mysla
łem więc , że ta rola , najważn iej sza w sztuce , pasowałaby d.o P~na 
świetnie . Jeżel i Pan zagra Gajewa , rolę Łopachina proszę dac Wisz
niewskiemu . ie będz ie to artystycznie trafny Łopachin , ale i n ie pła

ski . Łużski w tej roli wypadnie jak zimny cudzoziemiec, Leonidow 
zrobi z niego kulaka na dorobku . Przy obsadzie teJ r?l 1 me nalezy .za
pominać , że Łopachina k cha Waria , panna powazna 1 bogobo1na; 
zwykłego kułaka by nie pokochała. [ .. . ] 



Do Włodzimierza Niemirowicza-Danczenki 
2 listopada 1903, Jałta 

Kochany Włodzimierzu, jednego dnia aż dwa listy od Ciebie, ser
deczne dzięki. Piwa teraz nie piję, ostatn io p i łem w lipcu, a miodu 
nie wolno mi jeść, brzuszysko od niego boli . Teraz na temat sztuk i. 

I. Anię może grać jakakolwiek aktorka, nawet całkiem nie znana, 
oby ty lko była młoda i wyglądała jak dziewczynka, oby mówiła mło
dym i dżwięcznym głosem . Ta rola nie należy do najważniejszych . 

2. Waria - to rola bardziej odpowiedzialna, naj lepiej żeby ją grała 
Lil ina. Bez Lilinej ta rola może wyjść płas ko i topornie , trzeba ją bę
dzie przerabiać, łagodzić. Obawy , że Li lina się powtórzy, są płonne , 
bo po pierwsze, to utalentowana ak torka , po drugie , Waria w niczym 
nie przypomina Soni i Nataszy - to postać w czarnej sukni. mniszka, 
głuptask a , beksa itd ., itd . 

3. Gajew i Łopachi n - tu niech Stan i s ławski wybiera i próbuje. 
Gdyby zdecydował się na Łopachina i gdyby mu się udala ta rola, 
sztuka m iałaby powodzenie . Bo jeżeli Łopachin wypadnie blado -
w wy konan iu bladego aktora - to i rola , i sztuka będą na n ie. [ . .. ] 

Charlotte nie mówi łamaną ruszczyzną, ale poprawną , tylko od 
czasu do czasu miękkie końcówki zmienia na twarde i my li się w ro
dzajach przymiotników . Piszczyk to typowo rosyjski starzec, umę
czony podagrą i przejedzeniem, tęgi, w kaftan ie (a la Simow), w bu
tach bez obcasów. Łopachin - biala kamizelka i żółte trzewiki, 
chodzi zawsze po linii prostej, dług im krokiem, wymachując rękam i; 
chodząc rozmyśla. Włosy ma przydługie, często więc odrzuca głowę 
do tylu; w zamyśleniu przyczesuje brodę do przodu, czyli od szyi do 
ust. Trofimow jest chyba dostatecznie wyrażny. W aria - czarna 
suknia, szeroki pasek. 

Trzy Iata nosiłem w głowie Wiśniowy sad i trzy lata powtarzałem 
Wam, żebyście do roli Raniewskiej zaangażowal i odpowiednią 

aktorkę. Teraz proszę - łamcie sobie głowę nad kabalą , która się nie 
udaje . [ .. . ] 

A. Czechow: Listy 
Kraków 1988. 

"Wiśniowy sad" jest sztuką ukazującą stosunek 
do życia pod działaniem stresu i pewien styl życia 

• I I O 

w momencie przemlJama 

J. L. Styan 
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Adam Zagajew ·ki 

REQUIEM DLA ŻYJĄCYCH 

Radość minionej chwi li zamienia się 
szybko w czarny kaptur z otworami 
na oczy , usta, język i żal. Żal . 
Żyjący wciąż zajęci są 
żegnaniem odchodzących dni , 
które przypominają naświet lony, 
lecz nigdy nie wywołany fi lm . 
Żyjący żyją tak lekkomyś l nie ,tak niedbale , 
że zmarli nie posiadają się ze zdumienia . 
Śmieją s ię smutno i wykrzykują, ach , dzieci, 
i my byliśmy tacy sami . Tacy sami. 
Kw i tły akacje . 
Słow iki gwizdały w gałęziach, nad nami . 

z tomu ' 'Płótno", 
' "ZL "' Paryż 1990 

r 

MAKSYM GORKI 

ANTONI CZECHOW 
Czechow posiadał dar tropienia i ukazywania wszyst

kiego, co pospolite - dar dostępny jedynie człowiekowi, 
który wiele wymaga od życia; dar ten płynie z gorącej 
chęci wykrycia w ludziach prostoty, piękna , harmon ii . 
Dla pospolitości zawsze był sędzią surowym i przenikli
wym. 

Pewnego razu przyszła do niego jakaś tęga dama , 
zdrowa , hoża, ładnie ubrana i zaczęła mówić "pod Cze
chowa": 
- Jakież nudne jest życie , proszę pana. Wszy tko takie 
szare: ludzie , niebo , morze , nawet kwiaty wydają mi się 
szare. I nie ma się pragnień , dusza pełna jest smutku ... 
To zupełnie jak jakaś choroba. 
- Tak , choroba - z przekonaniem odpowiedział Cze
chow. - Choroba. Po łacinie nazywa się morbus udawa
ł is. 

Dama na szczęśc ie widać nie rozumiała po łacinie , 

a może udała, że nie rozumie . 
- Rosjanin to dziwna istota - powiedział pewnego razu. -
Wszystko przecieka przez niego jak przez sito . W mło

dości chciwie chłonie duszą wszystko , co mu się nawi
nie pod rękę, a po trzydziestce zostaje w niej tylko jakiś 
śmietnik. Przecież żeby żyć ładnie , po ludzku , trzeba 
pracować. Pracować z miłością, z wiarą. Tego u nas nikt 
nie umie. Architekt zbudowawszy dwa lub trzy porządne 
domy zasiada do kart i gra przez całe życie albo wciąż 
przesiaduje w teatrze za kul isami. Doktor, jeśli ma prak
tykę , przestaje podążać za postępem nauki, nie czyta nic 
prócz "Nowin Terapii", kiedy ma czterdziestkę, serio 
wierzy , że wszystkie choroby pochodzą z przeziębienia . 

Nie spotkałem ani jednego urzędnika, który by choć tro
chę pojmował znaczenie swej pracy; zwykle siedzi sobie 



taki w stolicy lub w mieście gubern ia lnym , redaguje pi 
sma u rzędowe i przesyła je do wykonania do Żmijewa 
lub_ Smorgoni i. A kogo te papiery pozbawią wolnośc i 
w Zmijew ie al bo Smorgonii, o tym u rzędnik my 'l i tyle, 
co ate ista o mękach piekielnych . Adwokat, wyrobiwszy 
sobie i m ię udaną obroną , przestaje troszczyć się o obro
nę prawdy , a broni tyl ko prawa własności , grywa na wy
ścigach, jada ostrygi i udaje subtelnego znawcę wszel
kich sztuk . Aktor , zagrawszy znośnie dwie lub trzy role , 
n ~e studi uje nowych, wkłada cyli nder i myśli, że jest ge
ni us~em . Cała Rosja to kraj jak ichś chc iwych i gnuśnych 
ludz1 , którzy strasznie d użo jedzą, p iją, lubią sypiać 

w dzień i chrapią we śnie. Żenią się , żeby mieć porządek 
w domu, a kochanki biorą , żeby zdobyć poważanie 

~ społe~~eństw ie . A psychi kę mają całk iem psią - gdy 
się ich btJe , skam lą c ichutko i kryją się w swych budach , 
a gdy się je głaszcze , kładą się na grzbiec ie z łapami do 
góry i merdają gone m . 

Smutna i chłodna pogarda brzmiała w tych s łowach . 
Ale gardząc - współczu ł i kiedy zdarzyło się cza em, że 
ktoś przy nim kogoś zwymyś la ł , Czechow natychmiast 
stawał w jego obronie : 
- Al eż po co to? .. . To przecież staruszek , ma siedem
dziesiąt lat . 

A lbo: 
- On jest przec ież taki młody , w i ęc on tylko tak, z g łu 
poty .. .I kiedy to mów i ł, nie widz i ałem potępien ia na je
go twarzy . 

. Czyt~jąc opowiadan ia Antoniego Czechowa czujemy 
s i ę tak Jak w smutny dzień późnej jesieni , kied y w prze
zroczystym powietrzu ostro rysują się ogołocone drze
wa, ubogie domy, szarzy Judzie . Wszystko jest takie 
dziwne - opuszczone, zastyge i beznadziejne . Głębsza 
niż zwykle błękitna dal z ieje pustką i zlewając się z bla
dym niebem melancholijnie obejmuje chłodnym tchnie-

niem ziemię pokrytą grząskim błotem. Myśl pisarza, jak 
jesienne słońce , z okrutną jasnością oświetla zniszczone 
drogi , k rzywe ulice , ciasne i brudne domy, gdzie mali , 
żało' ni ludzie giną z nudy i lenistwa , wypełniając swe 
mieszkania bezmyślną, półsenną k1n1taniną . Oto trwoż
nie jak szara mysz przemyka Duszka, łagodna, mała ko
bieta , która tak bardzo, tak niewolniczo umie kochać . 
Można j ą spol i czkować, a ona nawet nie odważy się g ło

śno jęknąć. Potulna niewolnica . Obok sto i smutna Olga 
z "Trzech sióstr". ona też bardzo kocha i bez skargi zno
si kaprysy żony swego brata-leniucha; jest świadkiem 
tragedii swych sióstr i tylko płacze bezradnie i nawet 
słowo prote tu przeciw podłości nie wyrywa się jej z ust. 

Oto płaczliwa Raniewska i inni byli właścicie l e " Wi 
śniowego sadu", samolubni jak dzieci i bezsilni jak ·tar
cy . Nie zdążyl i umrzeć w porę i gnuśnieją, nie wiedząc 
i nie poj mując , co się dokoła nich dzieje , pasożyty nie 
mające s iły , by na nowo wessać się w życ ie . Marny stu
denci na Trofimow deklamuje na temat koni czności za
brania się do pracy i nic nie robi, tylko z nudów zabaw ia 
s ię głupim znęcaniem się nad Warią, która zapracowuje 
s i ę, by zapewnić dobrobyt próżniakom . 

Wierszynin rozmyśla, jakie wspaniałe będzi e życ ie za 
trzysta lat , i żyje , nie wiedząc , że wokół wszystko się 
rozkłada , że Solony w jego oczach gotów jest z nudów 
i głupoty zabić barona T uzenbacha . 

Przesuwa s ię przed nami nie kończący s ię szereg nie
wolnic i niewolników własnej mi łości, głupoty i leni
stwa, chci wych wszelkich dóbr ziemskich . Suną niewol
nicy dziwnego lęku przed życ iem , i dą pełn i niepokoj u 
i trwogi, zapełniając czas gadaniną o przyszłości, gdyż 
czują , że w teraźniej szości nie ma d la nich miejsca. 

Niekiedy w tym szarym tł umie rozlegnie się wystrzał 
- to Iwanow czy Treplew domyślił się, co powinien 
uczynić, i umiera . 



Wielu snuje piękne marzenia , jak wspaniałe będzie 
życie za dwieście lat , ale nie przychodzi im na myśl żad
ne proste pytanie: kto ma je uczynić wspaniałym, jeśli 
będzie się o tym tylko marzyć. 

Obok tłumu tych nieciekawych , szarych, bezwolnych 
postaci przeszedł człowiek wielki i mądry , popatrzy ł na 
tych swoich nieciekawych rodak.ów i ze smutnym 
uśmiechem powiedział serdecznie , tonem łagodnego , 
lecz głębokiego wyrzutu , z beznadziejną troską na twa
rzy i w gło ie: 
- Podle żyjecie, moi państwo! 

M. Gorki : A. Czechow 
w "Czechow we wspomnieniach swoich współczesnych " 

Warszawa 1960. 

l<ONSTANTY STANISŁAWSKI 

CZECHOW W MOSKIEWSKIM 
TEATRZE ARTYSTYCZNYM 
Kiedyś przyszedł do mnie podczas przedstawienia do 

garderoby i usiadł przy mojej toalecie z triumfującym 
uśmiechem. Czechow lubił patrzeć jak przygotowujemy 
się do wyjścia na scenę . Tak uważnie przyglądał się cha
rakteryzacji , że z jego wyrazu twarzy można było się zo
rientować , czy dobrze, czy źle nakłada s ię szminkę . 

- Proszę pana , nie "Sad wiśniowy", ale "Wiśniowy sad" -
powiedział i wybuchnął śmiechem . 

W pierwszej chwili nawet nie zrozumiałem, o co cho
dzi , ale Czechow nadal lubował się tytułem ztuki, ak
centując wyraz "wiśni wy", jak by chcąc przez to pogła
skać pieszczotliwie ten dawny, piękny, teraz już niepo
trzebny świat, który ze łzami zburzył w swej sztuce . 
Tym razem pochwyciłem subtelność. "Sad wiśniowy" to 
realny sad, przedmiot handlu przynoszący dochód . Taki 
sad potrzebny jest i teraz . Ale wiśniowy sad ze sztuki to 
sad , co nie przynosi dochodu lecz przechowuje w swej 
kwitnącej bieli poezję dawnego ziemiańskiego życia . 

Ten sad rośnie i kwitnie dla kaprysu, dla oczu zbałamu
conych estetów . Szkoda go zniszczyć, a jednak trzeba, 
gdyż wymaga tego ekonomiczny proces rozwojowy 
kraju . 

Na próbach jak dawniej trzeba było i teraz niby obcę

gami wyciągać z Czechowa uwagi i rady dotyczące jego 
ztuki . Jego odpowiedzi przypominały rebusy, trzeba 
było je rozwiązywać, bo Czechow uciekal od wypytują
cych go reżyserów . Gdyby kto zobaczył na próbie Cze
chowa siedzącego gdzieś w tylnych rzędach, nie uwie
rzyłby , że to właśnie jest autor sztuk i. Daremnie usiło
waliśmy posadzić go przy stole reżyserskim . A jeśli na-



wet udało nam się posadzić go przy nim, zaczynał się 
śmiać . Nie wiedzieliśmy , co go rozśmiesza , czy to, że 
został reżyserem i siedzi na tak ważnym miejscu , czy to 
że uważa ten stół za niepotrzebny, czy w ten sposób 
chce nas oszukać, by schować się gdzieś w kąc ie . 

- Przecież tam wszystko jest napisane - mówił w takich 
razach - aja nie jestem reży erem, tylko lekarzem . 
Porównując zachowanie Czechowa na próbach z za

chowaniem innych autorów nie można się było nadziwić 
skromnośc i wielkiego pisarza i bezgranicznej zarozu
miałości innych, daleko mniej wybitnych autorów . Jeden 
z nich na przykład na moją propozycję , żeby skrócić 
szumny, fałszywy , zawiły monolog w jego sztuce, odpo
wiedział mi z goryczą i obrazą : 
- Niech pan skraca , ale proszę nie zapomnieć, że bierze 
pan za to odpowiedzialność przed hi torią. 

Natomiast gdy Antoniemu Pawłowiczowi ośmielili 
śmy się zaproponować wyrzucenie całej sceny z końca 
drugiego aktu w "Wiśniowym sadzie ", posmutniał , po
bladł z przykrości , lecz zastanowiwszy się i opanowaw
szy powiedział po chwili: 
- Skracajcie . 

I nigdy z tego powodu nie uczynił nam najmniej zego 
wyrzutu . 

Nie będę opisywać premiery "Wiśniowego sadu", któ
ry tyle razy graliśmy potem w Moskwie, Europie i Ame
ryce . Przypomnę tylko fakty i warunki , w których przy
gotowywano sztukę . 

Wystawienie jej dochodziło do skutku z trudem i nic 
dziwnego - sztuka była bardzo trudna . Jej urok był jak 
nieuchwytny, głęboko ukryty aromat , który czuje się do
piero, gdy się rozchyli pączek kwiatu i rozwinie jego 
płatki . Ale trzeba to robić ostrożnie , bez gwałtu , bo 
w przeciwnym razie można pąk uszkodzić i delikatny 
kwiat zwiędnie . 

W owych czasach nasza wewnętrzna technika i umie
jętność oddziaływania na twórczy wysiłek aktora były 
jeszcze prymitywne . Nie wytknęliśmy jeszcze tajemni
czych ścieżek wiodących w głąb utworu literackiego . 
Ażeby pomóc aktorom , poruszyć ich emocjonal ną pa
mięć wywoływać w ich duszy twórcze przeżycia, stara
liśmy się ich sugerować za pomocą dekoracji, gry świa
teł i dźwięków . Nieraz to pomagało, toteż przyzwycza
iłem się nadużywać środków oświetlenia i efekt' w 
dźwiękowych . 
- Wie pan - opowiadał komuś Czechow ale tak, żebym 
ja słyszał - napiszę nową sztukę , będzie się tak zaczyna
ła : "Jak tu pięknie , jak cicho, ani psów, ani kukułek , ani 
sowy, ani słowika, ani zegara, ani dzwonków i ani jed
nego świerszcza ". 
Był to oczywi ' cie kamień rzucony do mego ogródka. 

K. Stanisławski : 

A . Czechow w Moskiewskim Teatrze Artystycznym 
w "Czechow we wspomnieniach swoich współczesnych" 

Warszawa 1960 r . 



TEATR ŚLĄSKI DZIĘKUJE 

BANKOWI ŚLĄSKIEMU S .A. 
w Katowicach 

za sfinansowanie 
kurtyny Dużej Sceny 

TELE KOMU NIKACJA POLSKA S.A. 
W KATOWICACH 

O FERTA USŁUG 
o połączenia telefoniczne i te lefaksowe 

w tym KOMERTEL 
o połączenia telegramowe i teleksowe 

o telefony publ iczne na kartę magnetyczną 

O pakietowa transm isja danych POLPAK 

O telefonia przywoławcza (paging) 

O sieć radiotelefoniczna 160 MHz 

o ogólnokrajowym zasięgu 
O rad iokomunikacja dyspozytorska RADIO-NET 

O telefonia komórkowa CENTERTEL 

Coś nas łączy 
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