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Pomysł Czajki najwidoczniej, już w pełni ukształtował się na 
wiosnę 1895 roku. 5 maja Czechow powiadamiał A. Suworina: 
„Napiszę coś niezwykłego" . Także do niego, 21października1895 
roku, kiedy sztuka była już rozpoczęta, Czechow napisał: „Proszę 
sobie wyobrazić, piszę sztukę, którą skończę [ ... ] nie wcześniej niż 
w końcu listopada. Piszę bez przyjemności, chociaż popełniam wy
stępek przeciwko wymogom sceny. Komedia, trzy role żeńskie, 
sześć męskich, cztery akty, krajobraz (widok na jezioro); wiele roz
mów o literaturze, mało akcji, pięć pudów miłości" . 

Aktora D. Garina-Windinga 14 listopada 1895 roku Czechow 
informował: „Sztukę prawie skończyłem. Zostało pracy na jakieś 
dwa dni. Komedia w 4 odsłonach. Nazywa się tak: Czajka". W liś
cie do Szawrowej z 18 listopada - świadectwo, że praca dobiegła 
końca: „Sztukę skończyłem[ ... ]. Wyszło nienadzwyczajnie". O tym 
samym informował 21 listopada 1895 roku A. Urusowa i A. Suwo
rina. „Zacząłem ją forte, a skończyłem pianissimo - pisał w liście 
do Suworina - wbrew wszelkim zasadom sztuki dramaturgicznej. 
Wyszła opowieść. Jestem bardziej niezadowolony niż zadowolo
ny''. Tamże wyjaśniał, że „to dopiero szkielet konstrukcji, projekt, 
który do następnego sezonu będzie zmieniany milion razy". Wy
stawienie sztuki, w ten sposób, planowane było w „następnym 
sezonie", tzn. jesienią 1896 roku. 

Po zakończeniu Cza;ki, w listopadzie 1895 roku, Czechow po
słał rękopis z Mielichowa do Moskwy w celu przepisania na re
mingtonie. 1 grudnia 1895 zawiadamiał Suworina: "[ ... ] swoją 
sztukę dawno temu wysłałem do Moskwy i wszelki ślad po niej 
zaginął". Po przybyciu do Moskwy Czechow, 6 grudnia, decyduje 
się na wysłanie rękopisu autorskiego do Suworina, znowu infor
mując o możliwości „najbardziej zasadniczych zmian": „Gdyby 
egzemplarz był przepisany, to dałbym do przeczytania także Po
tapience". Jednak następnego dnia sztuka była przepisana i Cze
chow wysłał do Suworina maszynopis. 

Od początku 1896 roku datują się zmia
ny w tekście. „Męczę się ze sztuką. Przera
biam" - pisał Czechow do brata Aleksandra. 
15 marca nowy rękopis został przekazany 
do cenzury. 8 kwietnia Czechow prosił Po
tapienkę o zwrot brudnopisu (prawdopo
dobnie tego, który był wysłany w grudniu na 
adres Suworina): 0 Co i jak z moją sztuką? 
Jeżeli egzemplarz brudnopisowy jest już nie
potrzebny, to przyślij mi przesyłką poleco
ną". Potapienko spełnił prośbę: „Posyłam 
brudnopis" - zawiadamiał w jednym z nie
datowanych (z kwietnia 1896 r.) listów. 

Otrzymany rękopis Czechow najwidocz
niej zniszczył, jak czynił to ze wszystkimi 
swoimi brudnopisami. 

Cenzorska historia sztuki trwała kilka 
miesięcy. Kłopoty z tym związane wziął na 
siebie Potapienko. 21 maja 1896 roku pisał do 
Czechowa z Karlsbadu: „Twojej Czajce przy
darzyło się małe nieszczęście. Wbrew wszel
kim oczekiwaniom, zaplątała się w sieciach 
cenzury[ ... ]. Twój dekadent obojętnie odnosi 
się do miłostek matki, co według przepisów 
cenzury jest niedopuszczalne". Potapienko 
prosi Czechowa o pozwolenie na dokonanie 
zmian dla cenzury: „Jeśli zechcesz wyrazić 
zgodę na wykres1enie lub wstawienie dwóch, 
trzech słów, to zrobię to w lipcu, po pm·vro
cie do Petersburga". Czechow nie odpowia
dał i Potapienko 26 maja powtórzył w skrócie 
treść poprzedniego listu, a 28 czerwca 

znowu zapytywał, czy ma pozwolenie na 
zmianę dwóch, trzech słów w Czajce, aby 
mogła przejść przez cenzurę. 

W. Kryłow, omawiający z cenzorem I. Li
twinowem sprawę Czajki, donosił 11 lipca 
Czechowowi o zgodzie cenzora na odesłanie 
sztuki autorowi, aby ten „sam wykreślił lub 
zmienił miejsca", które wydają się być „wąt
pliwe". 

15 lipca Główny Urząd do Spraw Publi
kacji zwrócił Czechowowi egzemplarz Czajki 
z cenzorskimi uwagami „celem poprawie
nia wskazanych w nich miejsc". 29 lipca 
autor w liście do starszego brata zauwa
żył: „Ze sztuką ani rusz, z woli cenzury. 
Nic dobrego" . Po wniesieniu propozycji 
zmian Czechow odesłał „swą niefortunną 
sztukę" 11 sierpnia do będącego w Peters
burgu Potapienki, aby ten 11odniósł lub od
wiózł ją do Litwinowa i służył niezbędnymi 
wyjaśnieniami". 

Informując swego pełnomocnika o moż
liwych zmianach, Czechow wyszczególnił te 
dopuszczalne skróty, których mógłby zażą
dać Litwinow: „Na stronie 4. wyrzuciłem 
zdanie »otwarcie żyje z tym beletrystą« oraz 
na 5. »może kochać tylko młodych« [ ... ]. 
Na 5. stronie w słowach Sorina: »przy oka
zji, powiedz, proszę, co to za człowiek, ten 
jej beletrysta?« można opuścić słowo »jej«. 
Zamiast słów (tamże): „Trudno powiedzieć. 
Ciągle milczy«, można wstawić: »Wiesz, on 



mi się nie pocloba « albo jeszcze coś innego, 
chociażby tekst z talmudu [ ... ]albo te słowa: 
»W jej wieku! Ach, ach, jak jej nie wstyd!« Na 
[ ... ] 37. stronie można wykreślić słowa Arka
diny: »Nasza zażyłość, rzecz jasna, nie może 
ci się poclobać, lecz«. I to wszystko. Pod
kreślone miejsca, patrz w niebieskim egzem
plarzu [ ... ] . Trzeba będzie nakleić po jednej 
kartce w każdym egzemplarzu na 4. str. 
Natomiast na 5. i 37. tylko skreślaj". Tego 
samego dnia w liście do M. Mieńszikowa 
Czechow zauważył: 11Napisałem sztukę, 
którą swym pazurkiem zahaczyła cenzura". 

Po tym, jak cenzorskie poprawki zostały 
naniesione i Czajkę wystawiono na scenie 
Teatru Aleksandryjskiego, sztukę opubli
kowała 11Russkaja myśl" (grudzień) w jej 
poprzednim wariancie: wszystkie miejsca 
zmienione przez cenzurę autor przywrócił 
na nowo. Proces przeróbki rękopisu do dru
ku dobitnie pokazuje, że Czechow w żaden 
sposób nie dążył do złagodzenia konflik
tu pomiędzy matką i synem, 11wybielenia" 
Arkadiny i Trigorina, zatuszowania ich sto
sunków. 

W wydaniu Suworina z 1897 roku Czajka 
ukazała się ze zmianami poczynionymi 
w cenzorskim wariancie; inaczej stać się nie 
mogło, gdyż zbiór wydrukowano z adnota
cją: 11Wszystkie zawarte tu sztuki są bezwa
runkowo dopuszczone przez cenzurę do 
wystawienia". To samo dotyczyło VIl tomu 

ze sztukami, wydanego przez A. Marksa 
w latach 1901-1902. Nawet w zmienionym 
przez cenzurę wariancie Czajkę objęto za
kazem wystawiania na scenach teatrów lu
dowych. 

Po tych perypetiach z cenzurą Czechow 
był pełen obaw o los Czajki także w Komite
cie Teatralno-Literackim. 11 lipca 1896 roku 
pisał do Suworina: 11Teraz, jak rozumiem, ko
lej na Komitet. Pewnie też będzie się czepiał". 

Potapienko przeprowadzał Czajkę także 
przez Komitet. W tej sprawie donosił Cze
chowowi: ,,Jeśli Wsiewołożski będzie w Pe
tersburgu, to postaram się uzyskać rezolucję 
»przeczytać poza kolejnością«, wtedy będzie 
gotowa na początek września. Jeśli nie, to 
trzeba będzie czekać w kolejce, co może 
opóźnić termin. Myślę, że Grigorowicza we 
wrześniu w Petersburgu nie będzie. Jeśli 

chcesz, aby sztuka była czytana w Komite
cie w jego obecności, to napisz mi o tym". 

Komitet Teatralno-Literacki (złożony 

z A. Potiechina, P. Weinberga, I. Szlapkina) 
zatwierdził Czajkę 14 września 1896 roku. 
"Protokół" oclzwierciedla szereg krytycznych 
uwag Komitetu: zaznaczono, że Czecho
wowska sztuka, obok kilku zalet (nakreślo
ne z poczuciem humoru postacie Miedwie
dienki, Sorina, Szamrajewa, prawdziwy 
dramatyzm paru scen), 11ma także istotne 
wady''. ,,Już »symbolizm«, dokładniej »ibse
nizm« [ ... ],przewijający się czerwoną nicią 



przez całą sztukę, działa odpychająco". Tu
taj też wskazywano na błędy w konstrukcji 
postaci Trieplewa, Arkadiny, Trigorina, Ma
szy, Dorna. Czechowowi zarzucano „nie
dbalstwo i pośpiech w pracy", co jakoby 
spowodowało główne usterki w budowie 
całości sztuki i jej poszczególnych elemen
tów: ,,[. .. ] kilka scen jakby rzucono na papier 
przez przypadek, bez należytego powiąza
nia z całością, bez dramatycznego przygo
towania"1. 

Przygotowując sztukę do dm.ku w czaso
piśmie „Russkaja myśl", Czechow dokonał 
w tekście znaczących przeróbek. Zostały 

skrócone przede wszystkim fragmenty dia
logów, poszczególnych replik i zdań. Najbar
dziej dotyczyło to informacji o charakterze 
bytowym, które najczęściej powtarzały jakiś 
motyw lub konkretyzowały sytuację. Tak 
więc z aktu I zostało usunięte zdanie Mied
wiedienki: „Chcę wczoraj wysłać po mąkę, 
szu.kamy worka i tu, i tam, a worek żebracy 
ukradli. Trzeba było za nowy 15 kopiejek 
wyłożyć". Skrócono rozmowy między Ma
szą, Trieplewem i Sarinem na temat prosa 
w spichrzu, psów w majątku, braku koni 
wysłanych do młyna. W odpowiedzi Szam
rajewa Sarinowi, dlaczego nie ma koni do 
przejażdżki Arkacliny do miasta, pominięto 
wyjaśnienie: „Pan mówi: do przejażdżki? 
Proszę w takim razie pójść i zobaczyć: Rudy 
ochwacony, Kozaczkę opojono". 

Usunięte zostały dialogi, repliki opóźnia
jące akcję. W I akcie, podczas sprzeczki po 
niepowodzeniu sztuki Trieplewa, kiedy ten 
przerwał spektakl, zza kurtyny wyglądała 
Nina z zapytaniem, czy będzie ciąg dalszy, 
na co odpowiadała Arkadina: „Autor po
szedł. To pewnie koniec. Proszę, kochanie, do 
nas". Ze słowami: ,,Już idę", Nina znikała. 
W drukowanym tekście tej sceny nie ma. 
W II akcie Nina na prośbę Maszy czytała ob
szerny fragment ze sztuki Trieplewa - ten 
sam co w akcie I (do słów: 11Zimno, zimno"). 
W wariancie dla czasopisma na prośbę 
o przeczytanie odpowiada: „To takie nie
ciekawe" - i nie czyta fragmentu. W konse
kwencji pominięto okrzyk Maszy: 11Jakie to 
poetyckie!". Z N aktu wykreślono dialog 
Szamrajewa z Arkacliną o grze wielce utalen
towanej artystki w Zabójshvie Kawerlów i jego 
niedorzeczny 11kawał" (od którego, według 
słów Dorna, „czuć starą, znoszoną kamizel
ką"), o rozmowie panienki z kawalerem przy 
otwartym oknie i jej mamusi, która się boi, 
że „Daszeńka złapie katar". 

Usunięty został obszerny dialog pomię
dzy Miedwiedienką i Dornem o kanonie 
lektur nauczyciela. Dom uważa, że Miedwie
dienko czyta „tylko to, czego nie rozumie" 
- Buckle' a i Spencera, a wiedzy ma /1 tyle co 
stróż"; w jego mniemaniu „serce zbudowa
ne jest z chrząstki, ziemia spoczywa na 
wielorybach", na co nauczyciel replikował: 





,,Ziemia. krągła", Dom, kp' w dal-
ciągu, pytał· „Cz u mówi to Pan tak 

niepewnie?''/ na (.'() Miedwiedienko, ,,obrażo
n}", odpowiadał ,,Kiedy nie ma co jeś( to 
wszystko jedno, okrągła czy C'.lWorokątna". 

W finaJowym spotkaniu Niny z Tnep-
1.e\\.em w IV akcie na scenie początkowo 
znajdował się śpiący w fotelu Sorin, przycią
gający co pewien ich uwa . W cie 
czytani.a prz..ez N' tragmentu Tri L w w-

' ej ~ po · ,,zgasły" · „budził 

'ęfł i „wstawał z f • I ończyw-

'I'f czytanie, wyb' C, „ wała~ -
wnie" Trieplew , „po rina", kt ry 

uwadze rzuconej w z.am ·u I<o.stii. -
o może zmartwić mam ") znów „siada 
swój fotel". Po autorskiej wstawce, przed 

początkiem deklamacji, Nina „siada na la
na siebie pneścieradło", 

rzednio zdj ,,z łóżka". Kończąc 
· , zrzuca prze&ieradł . W 
anym ta scena odbywa · 

· ; wszystkie repliki i 
zostały usuni . U 

·e wstawki doty 
p dian. 

18 paidziemika 1 roku, 
po niepowoduniu Cm · 

dryjskim, Suworin ował 
. -urlku: „Dzisiaj byłem u Karpo-

0 CZJlja Czechowa, prosiłem 
y i zmianę mise en scene. 

Powiad milem Czechowa'12• Pra 
nie w nast pnych eh Karpo 
worin dokonali w układach sceniczn 
jakichś zmian. 22 pa1.dziemika Czechow 
sal do Suworirla: „Pańskie pop · akcep-
tuję - i dzięki lCXXl razy''. 

W zbione Sztuki (1897) tekst 
stał, poza cenwrskimi skreśleniami i 
nami, dodatkowym zabiegom styhstycr.nym 
- znueruano po dek słów, skracano · 
które z.cłania . Na przykład, w I akcie, w kw 
tii Sorina: „[ ... ] i małym literatem być 
przyjemni " zmian ku - „ przyjemni 
być"; ró wolno" - „lri

de, w kwestii 

wianie w tawek 
· cych układ scenicz-

mimikę, m cję. W I akcie warian-
cza50D.isma było: „ W chodzą Sorin 

i Trieplew z lewej strony" - zmieniono na 
,,z prawej strony". W monologu Trig · 
o sobie jako pisarzu (Il akt), po ow 



„Ziemia jest okrągła", a Dom, kpiąc w dal
szym ciągu, pytał: „Czemu mówi to Pan tak 
niepewnie?", na co Miedwiedienko, „obrażo
ny'', odpowiadał: „Kiedy nie ma co jeść, to 
wszystko jedno, okrągła czy czworokątna". 

W finałowym spotkaniu Niny z Triep
lewem w IV akcie na scenie początkowo 
znajdował się śpiący w fotelu Sarin, przycią
gający co pewien czas ich uwagę. W trakcie 
czytania przez Ninę fragmentu Trieplewow
skiej sztuki, po słowie „zgasły'' Sarin „budził 
się" i „wstawał z fotela", a Nina, skończyw
szy czytanie, wybiegając, „obejmowała gwał
townie" Trieplewa, „potem Sorina", który 
(po uwadze rzuconej w zamyśleniu Kostii -
„ To może zmartwić mamę") znów „siada 
w swój fotel". Po autorskiej wstawce, przed 
początkiem deklamacji, Nina „siada na ła
weczce, narzuca na siebie prześcieradło", 
uprzednio zdjęte „z łóżka". Kończąc czyta
nie, zrzuca prześcieradło. W tekście druko
wanym ta scena odbywa się bez udziału 
Sorina; wszystkie repliki i uwagi z tym zwią
zane zostały usunięte. Usunięto także autor
skie wstawki dotyczące czynności Niny 
z prześcieradłem . 

18 października 1896 roku, następne
g::i dnia po niepowodzeniu O:ajki w Tea
trze Aleksandryjskim, Suworin odnotował 
w swym dzienniku: „Dzisiaj byłem u Karpo
wa, mówiłem o Czo.jce Czechowa, prosiłem 
o odbycie próby i zmianę mise en scene. 

Powiadomiłem Czechowa"2. Prawdopodob
nie w następnych spektaklach Karpow i Su
worin dokonali w układach scenicznych 
jakichś zmian. 22 października Czechow pi
sał do Suworina: „Pańskie poprawki akcep
tuję - i dzięki 1000 razy". 

W zbiorze Sztuki (1897) tekst poddany zo
stał, poza cenzorskimi skreśleniami i zmia
nami, dodatkowym zabiegom stylistycznym 
- zmieniano porządek słów, skracano nie
które zdania. Na przykład, w I akcie, w kwes
tii Sorina: „[ ... ] i małym literatem być 
przyjemnie" zmiana szyku - „przyjemnie 
być"; również: „Irino, tak nie wolno" - „Iri
no, nie wolno tak"; w II akcie, w kwestii 
Niny zamiast: „jak Panu zazdroszczę" - „jak 
zazdroszczę Panu"; w ID akcie, w replice Ar
kadiny: „Miej władzę nad sobą" - „Miej 
nad sobą władzę" itd. 

Czasami Czechow wykreślał całe frazy: 
i tak, z repliki Sorina Trieplewowi na temat 
Arkadiny (I akt) - „Wyobraziłeś sobie, że 
twoja sztuka nie podoba się matce [ ... ]" -
usunięto: „Horacy powiedział: genus irrita
ble vatum!". 

Kontynuowano poprawianie wstawek 
odautorskich, precyzujących układ scenicz
ny, gest, mimikę, intonację. W I akcie warian
tu dla czasopisma było: „ W chodzą Sarin 
i Trieplew z lewej strony" - zmieniono na 
„z prawej strony". W monologu Trigorina 
o sobie jako pisarzu (II akt), po słowach: 



„No więc, od czego zaczniemy" wprowa
dzono: „Po chwili zastanowienia". 

Premiera Czajki odbyła się 17 październi
ka 1896 roku w Teatrze Aleksandryjskim 
i była połączona z benefisem J. Lewkiejewej. 
Benefisantka w spektaklu udziału nie bra
ła i powinna była zagrać jedynie w wysta
wianym tego samego wieczoru wodewilu 
Szczęśliwy dzień. 

Już od samego początku stało się jasne, że 
publiczność odbiera sztukę nie tak, jak za
mierzali autor i realizatorzy. Dokładnego 
opisu tego spektaklu dostarczył reżyser 

J. Karpow. „Już w pierwszej scenie - wspo
minał on - kiedy Masza proponuje Mied
wiedience zażycie tabaki [ ... ], na widowni 
rozległ się śmiech [„.]. »Wprowadzoną 
w wesoły nastrój« publikę trudno było po
wstrzymać. Czepiano się wszystkiego, byle 
się pośmiać [ ... ] . Nina - Komissarżewska -
nerwowo, drżącym głosem, jak debiutantka, 
zaczyna swój monolog: »Ludzie, lwy, orły 
i kuropatwy, rogate jelenie„.« Publiczność 
pęka ze śmiechu ... Komissarżewska podnosi 
głos, mówi z przejęciem, szczerze, dobitnie, 
nerwowo ... Sala cichnie. Słuchają w napię
ciu. Daje się odczuć, że aktorka porwała pu
bliczność. Ale pytanie Arkadiny: »Siarką 

pachnie. Czy to tak trzeba?„.« znowu wy
wołuje homerycki śmiech ... [ ... ]Niezwykłe 
w swej prostocie zakończenie aktu drugiego 
nie zostało przez publiczność docenione. 

Oczekiwała najwidoczniej czegoś innego, 
i zawiodła się. Trzeci akt dostarczył publicz
ności wiele powodów do zabawy. Wyjście 
Trieplewa z bandażem na głowie - lekki 
śmiech. Arkadina bandażuje Trieplewa -
śmiech nie do powstrzymania. [ ... ] Ostatnia, 
finałowa scena aktu trzeciego ginie zupełnie. 
Szum na widowni. Wywoływanie autora 
i aktorów ... Gwizdy ... Do mojego gabinetu, 
blady, z zakłopotanym, zastygłym na twarzy 
uśmiechem wchodzi Ant. Pawłowicz... -
Autor poniósł fiasko ... - mówi nie swoim 
głosem„."3 . „W teatrze zapanował ciężki 
nastrój zakłopotania i niesławy'' - zaświad

czał sarn Czechow w liście do M. Czechowa 
z 18 października 1896 roku. „Teatr kipiał 
gniewem - wspominał miesiąc później - nie
nawiść unosiła się w powietrzu ... "4 

Obecny na premierze Suworin odnotował 
w dzienniku: „Sztuka nie miała powodzenia. 
Publiczność rozkojarzona, głucha na spek
takl, zajęta rozmową, znudzona. Dawno nie 
widziałem takiego przedstawienia. Czechow 
był przygnębiony [ ... ]. Wrócił o godzinie 
drugiej. Podszedłem do niego, pytam: -
Gdzie Pan był?-Chodziłem po ulicach, sie
działem. Nie mogłem przecież plunąć na to 
przedstawienie. Jeśli będę żył jeszcze sie
demset lat, to i tak nigdy nie oddam do tea
tru żadnej sztuki. W tej dziedzinie mam 
pecha"5. Następnego dnia w południe Cze
chow wyjechał pociągiem do Petersburga. 

19 października tak tłumaczył w liście do 
A Suworiny swój pośpieszny wyjazd: „Po 
spektaklu moi przyjaciele byli bardzo zde
nerwowani, ktoś o godzinie drugiej w nocy 
szukał mnie w mieszkaniu Potapienki; szu
kano na dworcu Nikołajewskim, a następ
nego dnia zaczęto nachodzić mnie od 
dziewiątej rano i z każdą minutą upewnia
łem się, że przyjdzie Dawydow z radami 
i wyrazami współczucia. To bardzo miłe, lecz 
kłopotliwe[ ... ]. Jednym słowem, owładnęła 
mną przemożna chęć ucieczki"6. Do Suwo
riny, zarzucającej Czechowowi w związku 
z tym tchórzostwo, kilka dni później napisał: 
„Po co to zniesławianie? Po spektaklu jadłem 
kolację u Romanowa, jak się należy, potem 
położyłem się spać, spałem mocno, i następ
nego dnia pojechałem do domu, nie wyda
jąc z siebie żadnego żałosnego dźwięku[ ... ]. 
O jakim tchórzostwie tu mowa? Podjąłem 
decyzję tak sarno rozsądnie i na zimno, jak 
czyni to człowiek, który poprosił o rękę, do
stał kosza i nie pozostaje mu nic innego, jak 
wyjechać. Tak, moja miłość własna została 
dotknięta, lecz przecież nie z nieba to spadło; 
oczekiwałem niepowodzenia i byłem na to 
przygotowany''. 

Następnego dnia po premierze wszyst
kie poranne gazety petersburskie donosiły 
o fiasku przedstawienia; nomi recenzenci 
podkreślali „rozmiary" i „skandaliczność" 
niepowodzenia. „Jubileuszowa benefisowa 

uroczystość została zakłócona przez bez
przykładny, dawno nie odnotowywany 
w kronikach naszego wzorcowego teatru, 
skandal - twierdził jeden z recenzentów. -
Takiego zapierającego dech niepowodzenia, 
takiego oszałamiającego fiaska, jak sądzę, 
w całym okresie pracy biednej benefisantki 
nie doświadczyła na sobie żadna sztuka"7. 

„Sztuka poniosła klęskę ... taką, jak rzadko 
zdarza się sztukom w ogóle"8. „Czajka zgi
nęła - krótko donosił „Pietierburgskij lis
tok". - Zabiły ją odgłosy niezadowolenia 
całej publiczności. Jakby miliony pszczół, os, 
trzmieli zaroiły się w powietrzu widowni. 
Tak zdecydowane, tak jadowite było nieza
dowolenie"9. Podobnego - z podziałem na 
akty - opisu skandalicznego spektaklu do
starczyły „Nowosti i Birżewaja gazieta" 
(18 października): „Już pierwszy akt sztuki 
[ ... ]wywołał na sali konsternację. Trwa dru
gi akt; zdenerwowanie publiczności narasta; 
poruszenie i szum na widowni zagłusza 
często dialogi na scenie. Opada kurtyna 
i pogróżki zaczynają się spełniać, rozlegają się 
gwizdy[ ... ]. Dalej jeszcze gorzej: po trzecim 
akcie odgłosy niezadowolenia pochłonęły 
i zdominowały wszystko, stając się jedno
myślnym wyrokiem tysiąca widzów na tych 
»nowych formach« i na tej nowej niedorzecz
ności, z jakimi miał czelność pojawić się na 
[„ .] scenie »nasz utalentowany beletrysta«. 
Czwarty akt grano z jeszcze mniejszym 



powodzeniem: kaszel, salwy śmiechu, i na
gle zupełnie niezwykłe żądanie: »Opuścić 

kurtynę!« [ ... ]. Gwizdy po zakończeniu 
spektaklu znowu się nasiliły: gwizdano na 
galerii, na parterze i w lożach. Jednomyślność 
publiczności była zadziwiająca, rzadko spo
tykana, z czego, rzecz jasna, można się tylko 
cieszyć: nabijać się z publiczności lub wciskać 
jej niedorzeczności jest niebezpiecznie ... ". 
Ogólny ton wypowiedzi z satysfakcją podsu
mowały „Birżewyje wiedomosti", będące 
najlepszym wykładnikiem poziomu i stylu 
opinii o spektaklu: „To nie czajka, tylko dzi
kie brednie"10• Dysonansem zabrzmiała wy
powiedź Suworina, który w krótkiej notatce 
podkreślił, że sztuka Czechowa „swymi 
walorami literackimi przewyższa mnóstwo 
sztuk mających powodzenie"11 . Następnego 
dnia wystąpił z obszernym artykułem . „Dzi
siaj jest dzień triumfu wielu dziennikarzy i li
teratów. Poniosła fiasko komedia najbardziej 
utalentowanego rosyjskiego pisarza spośród 
tej młodzieży, która pojawiła się na scenie 
w latach osiemdziesiątych, i to jest przyczy
na triumfu[ .. .]. O twórcy i sędziowie! Kim 
jesteście? Jakie są wasze imiona i wasze za
sługi? Według mojej wiedzy, Czechow może 
spać spokojnie i pracować [ . .. ]. Pozostanie 
w literaturze rosyjskiej ze swoim niezaprze
czalnym talentem, a ci pobrzęczą, pobrzęczą 
i szczezną. [ ... ] Przez 30 lat bywania w tea
trach jako recenzent widziałem tyle sukce-

sów miernoty, że brak sukcesu tej wybitnej 
sztuki w niczym mnie nie zaskoczył"12 . Była 
to jedyna próba obrony sztuki (pociągająca 
za sobą ataki na Suworina) pośród opinii 
pierwszych dni po premierze. 

Kolejne opinie prasy, pisane w tym sa
mym duchu co na początku, jeszcze bardziej 
zagęściły atmosferę: „To zwyczajnie dzika 
sztuka i nie w sensie ideowym tylko: ze sce
niczno-literackiego punktu widzenia wszyst
ko w niej pierwotne, prymitywne, szkaradne 
i niedorzeczne"13. „To mgliste, dzikie, lecz na 
scenie jeszcze bardziej mgliste i dzikie"14. 

„I czegoż to nie ma w tej dzikiej Cz.ajce [ ... ]. 
Nie można przecież tymi bzdurami zaprzą
tać uwagi naszych czytelników!"15. „Ogólny 
bezład słów, stosunków, sytuacji i działań"16. 
Ten ton łączył gazety wszystkich orientacji. 

W tym chórze tonęły głosy pragnące pod
dać rzeczowej analizie i ocenie charakter 
sztuki i spektaklu. A. Koni 7 listopada 1896 
roku pisał do Czechowa: „Czajka jest utwo
rem zupełnie wyjątkowym ze względu na 
zamysł, nowatorstwo, umiejętność obserwa
cji życia. To samo życie na scenie, z jego 
tragicznym zagmatwaniem, wymownym 
bezsensem i milczącym cierpieniem - życie 

najzwyklejsze, wszystkich dotykające i przez 
nikogo prawie nie rozumiane w jego we
wnętrznej okrutnej ironii - życie do tego 
stopnia swojskie i bliskie nam, że czasami 
zapominamy, iż siedzimy w teatrze i sami 
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możemy wziąć udział vv ~~~ywającej się 
na naszych oczach dysk USJI · Aleksander 
Czechow wysłał do bra t a wiadomość po 
pierwszym przedstawieni~:."~ twoją Cz.ajką 
zapoznałem się dopiero d.Z1s1aJ, w teatrze: to 
cudowna, doskonała sztul<a, pełna głębokiej 
psychologii, przemyślana w szczegółach 
i chwytająca za serce". A 4 ~arca 1897 ro
ku, posyłając bratu „OdieSSkiJ listok", gdzie 
w numerze 56. zamieszc zony był artykuł 
L. Oboleńskiego, napisał: „Nie twoja wina, 
że wyprzedziłeś swoją epc:>k.~"17. 

Wśród przychylnych op mu o sztuce po jej 
niepowodzeniu można od-notować także list 
L. Wiesielitskiej-MikuliCZ z 22 października 
1896 roku („Sercem cały"lll- boleję nad Pa
nem ... "). Czechow podzięl<C:Wał w odpowie
dzi z 11 listopada. Jednal<że .wcz~śniej, 22 
paidziernika, skarżył się StlW~nnowi: „Otrzy
małem list od nieznanej rm Wiesielitskiej 
[Mikulicz], która wyraża 5woje współczucie 
w taki sposób, jakby ktoś w mojej rodzinie 
umarł - to już zupełnie nie na miejscu". 

Następne spektakle w Teatrze Aleksan
dryjskim odbywały się już: w zupełnie innej 
atmosferze; przyjaciele próbowali nawet 
przekonać Czechowa o icłt powodzeniu. Po 
drugim przedstawieniu r. ~otapienko wy
słał do autora telegram: ,,Wielki sukces. Po 

. 1118 
każdym akcie wywołuią. · · · 

O tym samym spektaJ<lu donosiła auto-
rowi W. Komissarżewska. 21 października 

1896 roku: „Właśnie wróciłam z teatru. An
tonie Pawłowiczu kochany, wygraliśmy! 
Sukces całkowity, niezaprzeczalny, jaki po
winien być i nie mógł nie być"19 . 22 paź
dziernika K. Tyczynkin w liście do Czechowa 
dzielił się wrażeniami po drugim przedsta
wieniu Cziłjki: „Uwolniona od wrogo nasta
wionej publiczności, otrzymując wsparcie, 
nie jak przedtem, w swoich partnerach, [Ko
rnissarżewska] zagrała tak pięknie Czajkę, że 
gdyby był Pan tutaj, nie musiałby Pan żądać 
niczego więcej ani też niczego poprawiać". 
Dziennikarka K. Nazarowa (pseudonim -
N. Lewin) donosiła Czechowowi 28 paidzier
nika: „Byłam [ ... ]na drugim przedstawieniu 
Czajki i widziałam, czułam reakcje publicznoś
ci. Sztuka podoba się, będzie i powinna się 
podobać, lecz jest ona mistr.mwsko-śmiała dla 
naszych kłamliwa-podłych czasów!". 

Czechow napisał do Kaniego 11 listopada 
1896 roku, że te listy „czytał z przyjemnoś
cią". „Mimo to miałem wyrzuty sumienia 
i gorycz w sercu, i sama przez się przycho
dziła myśl do głowy, że skoro tak dobrzy 
ludzie chcą mnie pocieszać, to znaczy, jest 
ze mną źle". Po piątym przedstawieniu 
(5 listopada 1896 r.) sztuka została zdjęta 
z repertuaru. 

W czym więc upatrywali głównych nie
dociągnięć sztuki jej pierwsi recenzenci? 

Większość recenzji zaczynała się od trady
cyjnego „rozbioru" postaci. Czechowowscy 

bohaterowie najwyraźniej do tego schema
tu nie pasowali. Stąd też czyniono wnioski, 
że są niewiarygodni, że stanowią „kolekcję 
trywialnych osobników, głupców i potwor
ków"20, że pozostają „w połowie zagadką" 
dla publiczności21 . Zdziwienie wywoły
wała Czechowowska technika modelowa
nia postaci za pomocą powtarzających się 
w ich wypowiedziach tematów i motywów 
(szczególnie wiele zastrzeżeń budził Mied
wiedienko ze swoimi rozmowami o zarob
kach). Ten chwyt uważano za rozmyślny 
i „przesadny"22, traktowano jako „jarmarcz
ny"23, jego źródła N. Sieliwanow dopatry
wał się w Oskołkach24, a A. Kugiel także 
w motywach Wagnera oraz niemieckiej ope
retce25. 

Zastrzeżenia budziło również wiele szcze
gółów w wizerunkach postaci - w tym 
przede wszystkim zażywająca tabaki Ma
sza: „Masza jest [ ... ] młoda, lecz zażywa 
tabaki jak inwalida żołnierz i pije wódkę jak 
szewc"26 . „Z jakiej to racji młoda dziewczy
na zażywa tabaki i pije wódkę?"27 

Jako wadę potraktowano tę szczegól
ną Czechowowską manierę, którą później 

uznano za jedną z najważniejszych i no
watorskich: nastawienie na aktywnego, 
„współtwórczego" odbiorcę; ta cecha wi
dziana była jako „nadmiemy wymóg pra
cy fantazji stawiany nie tylko czytelnikowi, 
lecz także słuchacz0wi"28 . 

Za słabą stronę „techniki scenicznej" 
autora uznano tak istotną cechę Czecho
wowskiej dramaturgii, jak „deprecjacja" 
tradycyjnych efektów teatralnych i przenie
sienie wydarzeń poza przestrzeń sceniczną: 
„Efekt wystrzału - wystarczająco tragiczny 
moment - został osłabiony przez niepo
radne kłamstwo doktora, mówiącego, że to 
wybuchła butelka z eterem"29 . „W ogóle 
za mało w nich [sztukach Czechowa] akcji, 
a ta akcja, która jest, dzieje się gdzieś za ku-
li • 1130 sarm . 

Z zaskoczeniem przyjęto brak w Czecho
wowskiej sztuce bezpośredniej motywacji 
współzależności między bohaterami oraz 
ruchu sceniczno-fabulamego, który dopro
wadziłby do „określonego" rozwiązania, 
wyrażałby „jasną myśl". „Cała bieda w tym 
- pisał znany krytyk teatralny A. Kugiel -
że sam Czechow zapewne nie do końca 
wie, po co to wszystko opowiada". Tę tezę 
rozwija potem w całej serii pytań kierowa
nych pod adresem sztuki: „Dlaczego be
letrysta Trigorin żyje z leciwą aktorką? 
Dlaczego on jej się podoba? Dlaczego czaj
ka zakochuje się w nim? Dlaczego aktorka 
jest skąpa? Dlaczego jej syn pisze dekadenc
kie sztuki? Dlaczego starzec jest sparaliżo
wany? Po co na scenie grają w loteryjkę 
i piją piwo? [„ .] Nie wiem, co chciał przez 
to wszystko Czechow powiedzieć, ani też, 
w jakim organicznym związku to wszystko 



pozostaje, ani też, w jakiej relacji znajduje 
się całe to zbiorowisko postaci, mówiących 
dowcipy, wyrzucających z siebie aforyzmy, 
pijących, jedzących, grających w loteryj
kę, wobec dramatycznej historii biednej 

'ki"31 czai . 
W tych ostatnich słowach pobrzmiewa 

już główny zarzut, który stawiany był dra
maturgowi od chwili ukazania się Iwarunva 
- obemość w jego sztukach „zbędnych", nie 
powiązanych z główną akcją, postaci, epizo
dów, detali. „Przez scenę przewija się 

mnóstwo osób prawie zupełnie nie związa
nych z akcją sztuki[ ... ]. Wszystkie one, sta
nowiąc tło akcji, są nieźle pomyślane, lecz 
przez to, że autor nie potrafił powiązać ich 
z akcją, pozostają prawie niewidoczne ... "32 . 

O tym samym donosiły „Nowosti" z 10 lip
ca 1897 roku: 11}ego sztuki miejscami są roz
wlekłe, miejscami prowadzi się w nich 
zupełnie zbyteczne rozmowy". 

Szczegółowo te pretensje ówczesnej kry
tyki do budowy Czechowowskiej sztuki 
rozwinął w swym artykule poświęconym 
kijowskiej realizacji Czajki (R. Czinarowa 
w Teatrze N. Sołowcowa) I. Aleksandrow
ski. Wśród scen sztuki, pisał, "są takie, 
których obecności w żaden sposób nie da 
się ani uzasadnić, ani umotywować. Do 
czego, na przykład, potrzebna jest szpital
na scena bandażowania rany postrzałowej? 
Tak samo zupełnie nieoczekiwanie bohate-

rowie Czechowa zaczynają grać w loteryjkę 
w czwartym akcie. Autor wciągnął widza 
w sieć intryg i ten, siłą rzeczy, oczekuje ich 
szybkiego rozwiązania, a bohaterowie Cze
chowa, jak gdyby nigdy nic, ni z tego, ni 
z owego siadają do loteryjki! [ ... ]Widz cze
ka z niecierpliwością, co będzie dalej, a oni 
grają sobie w loteryjkę. I pograwszy jeszcze 
trochę, tak samo nieoczekiwanie wychodzą 
do drugiego pokoju pić herbatę ... "33. 

Ten zarzut 11zbędności" scen i szczegó
łów powtarzał się we wszystkich recen
zjach, przybierając formę oskarżeń autora 
o nieznajomość 11elementamych wymogów 
sceny", 11brak talentu dramatycznego" u pi
sarza-beletrysty. Sytuację skomentował 

recenzent odeskiej gazety teatralnej: „Cze
chow pragnie nowych form, unika stereo
typowego szablonu i nam, którzy mają te 
formy we krwi, wydają się one niescenicz
ne"34. Problem jednak nie sprowadzał się 
do "niesceniczności". W tym zwyczajnym 
żądaniu dawała o sobie znać chęć czegoś is
totnie nowego, co jeszcze nie miało odpo
wiedniej nazwy. Rzecz dotyczyła cały czas 
- skrycie lub jawnie - samych zasad sztuki 
dramatycznej, podobnie jak kilka lat przed
tem sprzeczano się o to samo w odniesieniu 
do Czechowowskiej prozy. Nazywając szhi
kę Czechowa szeregiem „zdjęć", T. Połnier 
zauważał: 11Potrzebna nie tylko wierność 
i dokładność zdjęć, potrzebny jest WYBÓR 
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najbardziej typowych i cha.rak 
dla danej postaci momentów. 
najwidoczniej nie na 
· takim wyborem: obrazy · 
głowy, miewalają, sz j 
·ę na papier [.„]"35 • Latwo d trzec tu, 
znaną jesz.cr.e z krytyki t . dziesiątych 

. Disterło, N. Michajłowski), myśl o „fo 
to aficzności" Czechowa, o tym, że nie 
rozróżnia ·on „małych" i „dużych" zj wisk 
rzeczywistości. 

Język dramatów Czechowa był nie tyl
ko nowy - był także trudny. Do jakiego 

pnia niełatwo było go zrozumieć i z.aak
wać w całości, świadczy najlepiej ta 
. elka liczba pozytywnych opinii o Cz.aj

ukazala się do jej wystawienia 
Artystycznym. 

dożski, jeden z pierwszych kryty-
owa-pro:zaika, kończąc ój ar-

pasazem o tym, że „wn · i · 
zaskoczeni naszą l>H..1.'4JW 

owa, wśród ul t Cz.ajki d,,,.,......,11><.,.. 
ogólne „urz jące, pr wn711.1.w 

aktorki, w żaden sposób nie jest umotywo
wana "36. 

Na tym ogólnym tie wyróżni.lł się ar
tykuł A. Smirnowa Teatr dusz37, odnotowu
jący kilka istotnych cech nowatorstwa 
Czechowa-dramaturga. „W sztukach Cze
chowa - czytamy w nim - prawie nie ma 
ruchu w zwykłym rozumieniu tego słowa -
jako szybkiego a zewnętrznych 
wydarzeń ·cm 'ednego po drugun. 
[ ... ] z.a przy d · cego stosunku 
Czechowa eh efektów i chwy-

' erci Trieplewa. 
L-„„ .... ...., inny drama-

oZXllobJiby y mobót 
y 

do wewnętrznego 

wanych postaci". 
ażał A. Smirnow, 

rzypo.minają ,,introspek
ty . Browninga, jego „teatr 

dusz". W innych opiniach prasy stołecznej 
i prowintjonalnej przeważały ogólnikowe 
wzmianki o „spostrzegawczości" autora, 
o „oryginalności pomysłu", o bo ctwie 



najbardziej typowych i charakterystycznych 
dla danej postaci momentów. A Czechow 
najwidoczniej nie ma czasu na zajmowanie 
się takim wyborem: obrazy cisną mu się do 
głowy, zniewalają, szturchają w bok, proszą 
się na papier [ ... ]"35. Łatwo dostrzec tu, 
znaną jeszcze z krytyki lat osiemdziesiątych 
(R. Disterło, N. Michajłowski), myśl o „fo
tograficzności" Czechowa, o tym, że nie 
rozróżnia on „małych" i „dużych" zjawisk 
rzeczywistości . 

Język dramatów Czechowa był nie tyl
ko nowy - był także trudny. Do jakiego 
stopnia niełatwo było go zrozumieć i zaak
ceptować w całości, świadczy najlepiej ta 
niewielka liczba pozytywnych opinii o Cwj
ce, jaka ukazała się do jej wystawienia 
w Teatrze Artystycznym. 

N. Ładożski, jeden z pierwszych kryty
ków Czechowa-prozaika, kończąc swój ar
tykuł pasażem o tym, że „wnuki i prawnuki 
[ ... ] będą zaskoczeni naszą ślepotą" w oce
nie Czechowa, wśród zalet Cwjki dostrzegł 
jedynie ogólne „urzekające, prawdziwe, 
chwytające za serce wrażenie przy czyta
niu", a przy dalszym wnikaniu w sedno 
sprawy powtórzył stary zarzut braku umo
tywowania relacji pomiędzy bohaterami. 
„W tej sztuce - pisał - największy błąd po
lega oczywiście na tym, że miłość pełnej 
zachwytu Niny do nikczemnego Trigori
na, będącego na utrzymaniu nikczemnej 

aktorki, w żaden sposób nie jest umotywo
wana"36. 

Na tym ogólnym tle wyróżniał się ar
tykuł A. Smirnowa Teatr dusi37, odnotowu
jący kilka istotnych cech nowatorstwa 
Czechowa-dramaturga. „W sztukach Cze
chowa - czytamy w nim - prawie nie ma 
ruchu w zwykłym rozumieniu tego słowa -
jako szybkiego następstwa zewnętrznych 
wydarzeń scenicznych jednego po drugim. 
[ ... ] Za przykład lekceważącego stosunku 
Czechowa do tradycyjnych efektów i chwy
tów może służyć scena śmierci Trieplewa. 
Co uczyniłby na tej kanwie inny drama
turg? Czyż nie ozdobiłby sceny samobój
stwa Trieplewa, zauważmy, finałowej sceny 
sztuki, najbardziej wyszukanymi i efektow
nymi słowami samobójcy, żegnającego się 
z tym padołem? [ .. . ] W Czechow owskiej 
sztuce widzimy brak zewnętrznej akcji i ze
wnętrznych efektów". Czechow „środek 
ciężkości swej sztuki przenosił z zewnętrz
ności do wewnątrz, z postępków i zdarzeń 
życia zewnętrznego do wewnętrznego 

świata psychicznego kreowanych postaci". 
W tym względzie, uważał A. Smirnow, 
sztuki Czechowa przypominają „introspek
tywne" dramaty R. Browninga, jego „teatr 
dusz". W innych opiniach prasy stołecznej 
i prowincjonalnej przeważały ogólnikowe 
wzmianki o „spostrzegawczości" autora, 
o „oryginalności pomysłu", o bogactwie 



„uczuć i myśli", przy czym najczęściej towa
rzyszyły im uwagi o „niesceniczności". 

Nawet Suworin, który ze wszystkich sil 
starał się wpłynąć na poziom krytycznych 
opinii o sztuce i pokazać odrębność jej au
tora na tle współczesnej literatury, który 
poczynił wiele interesujących obserwacji -
nad sposobami kreowania postaci (nie ma 
„podziału uczestników akcji na znane kate
gorie, poczynając od ingenue i kończąc na 
szlachetnych ojcach"), nad rozwojem fabu
ły („prosto [ ... ], jak w naszym życiu, bez 
efektów, bez krzyczących monologów, bez 
wielkich czynów") - nawet on winą za nie
powodzenie sztuki obarczał „częściowo" 
autora, jego „brak doświadczenia scenicz
nego". 

„Pozytywna" krytyka, jak widać, pró
bowała albo od razu odciąć się od uwag 
o „niesceniczności", „zbędnych epizodach", 
niezwykłości postaci, albo pomijać milcze
niem miejsca niewygodne, ograniczając się 
jedynie do pochwał na starą modłę. Kiedy 
jednak musiała wziąć pod uwagę tę nie
zwykłą stronę Czechowowskiego dramatu, 
natychmiast nieuchronnie zaczynała się 

zbliżać do krytyki „negatywnej", powtarza
jąc te same sądy o braku umotywowania, 
pogwałceniu „zasad scenicznych" itp. i po
zbawiając się możliwości innej oceny poe
tyki Czechowa niż ta, która przez większość 
została już dokonana ze znakiem minus. 

Nie mogła też dostrzec w tym trudnym dla 
pierwszych widzów i czytelników języku 
cech nowej jakości literackiej. Nie jest więc 
pozbawiony racji osąd pewnego recenzen
ta, występującego pcxi pseudonimem, który 
w sposób celowo „prostacki" tak podsumo
wał głosy krytyki i publiczności: „Sztuka -
wygwizdana przez jedną publiczność i od
nosząca »poważny« sukces u innej, zbeszta
na przez jednych krytyków i zagłaskana 
przez innych[ ... ]. Mówiąc wprost - i jedni, 
i drudzy popadli w tarapaty z tą »nowoś
cią«, a powszechnie szanowane i darzone 
sympatią nazwisko autora komedii oraz 
obawy przed »pokpieniem sprawy« i wyj
ściem na głupca jedynie powiększyły owe 
»tarapaty«. A diabli wiedzą - dobre to czy 
złe, mądre czy głupie? Chwila nieuwagi -
i wyjdziesz na durnia [ ... ]"38. 

Już w pierwszych dniach powstania Te
atru Artystycznego W. Niemirowicz-Dan
czenko postanowił zrealizować Czajkę, 
„zrehabilitować" Czechowowską sztukę. 
Przedstawienie to cxiniosło sukces nadzwy
czajny; Czechow otrzymał mnóstwo listów 
od uczestników spektaklu, znajomych, wi
dzów. 

„Przez jedenaście lat mojej służby na sce
nie - pisał 30 grudnia 1898 roku aktor 
A. Wiszniewski - takich wzruszeń i radości 
nie doświadczyłem!!!". „Cały teatr, jak jeden 
mąż, z napięciem śledził rozwój akcji" -

donosił następnego dnia po premierze, 
18 grudnia, J. Konowicer. W nocy po pre
mierze długi list do Czechowa napisała 
T. Szczepkina-Kupemik: „Chcę Panu pogra
tulować niezwykłego, niezaprzeczalnego 
sukcesu. Po trzecim akcie, kiedy cały teatr 
zaczął wywoływać autora i Niemirowicz 
powiedział, że autora nie ma w teatrze, roz
legły się krzyki: »Posłać telegram«. Zgiełk 
był straszny. Niemirowicz zapytał: »Pozwo
licie na wysłanie telegramu?« W odpowie
dzi było stugłosowe: »Prosimy! Prosimy!« 
Była to niezwykle patetyczna chwila [ . .. ]". 
Dokładnie opisywał (29 stycznia 1899 r.) 
pierwsze przedstawienie Czajki w Teatrze 
Artystycznym A. Łazariew (Gruziński): 

,,Już od pierwszego aktu zapanował jakiś 
niezwykły, można by rzec, podniosły na
strój publiczności, który ciągle narastał 
i narastał. Większość chodziła po salach 
i korytarzach z dziwnym, imieninowym 
wyrazem twarzy, a w końcu (naprawdę, nie 
żartuję) można by podejść do nieznanej 
damy i powiedzieć: »No, i co? Jak sztuka?" 
W. S. Sobolewski, opowiadając o jednym 
z pierwszych przedstawień Czajki, odnoto
wał w liście z 1 stycznia 1899 roku: „Pu
bliczność łowiła każde słowo" . 

O ile pełne złości, konsternacji i inwek
tyw były poranne recenzje z 1896 roku, 
o tyle dwa lata później wszystkie były przy
chylne i nieomal entuzjastyczne. Prawie 

wszyscy recenzenci przeciwstawiali niepo
wodzenie na scenie aleksandryjskiej sukce
sowi w Moskwie. „Sztuka Czechowa, która 
w Petersburgu doznała całkowitej klęski -
pisały „Moskowskije wiedomosti" (18 XII 
1898) - miała nieporównywalnie więcej 
szczęścia w Moskwie. Sukces utworu Cze
chowa tutaj był niezaprzeczalny". „Z nie
kłamaną satysfakcją" powitały „wspaniały, 

głośny sukces" sztuki „Nowosti dnia" 
(18 XII 1898). „Widownia z napiętą uwagą 
śledziła wczorajsze przedstawienie, będąc 
już cxi samego początku oczarowana jej głę
boką, okrutną prawdą, powagą tematu, 
życiowym zaangażowaniem i niepowtarzal
nością jej bohaterów, i wreszcie tym poetyc
ko-nostalgicznym nastrojem, który ma Cz.ajka 
i który tak po mistrzowsku został oddany 
na scenie Artystycznego - i ogólnie dostęp
nego - Teatru. Z każdym aktem zaintereso
wanie sztuką i silnym wrażeniem, które 
wywierała, narastało, znajdując odbicie 
w burzliwych oklaskach w antraktach. Po 
trzecim akcie zaczęto [ ... ] wywoływać au
tora, a kiedy ze sceny ogłoszono, że A.P. 
nie ma w teatrze, publiczność zażądała, aby 
posłać mu telegram gratulacyjny, który też 
został wysłany do Czechowa, do Jałty"39. 

Nie należy jednak sądzić, że ten sukces 
całkowicie zmienił stosunek do sztuki. Język 
artystyczny Czajki również w tej nowej insce
nizacji był niezwykły i wywoływał reakcje 



bardzo podobne do tych, które dawały znać 
o sobie dwa lata wcześniej. 

Nadal hołdowano opinii, że sztuce „bra
kuje akcji i sceniczności"4-0, że „nie można 
uważać za dramat szeregu takich szkiców 
i epizodów. Co prawda, wszystkie typy, sto
sunki i sceny są narysowane z tym samym 
wspaniałym mistrzostwem, które znamy 
z innych utworów Czechowa, lecz wszyst
ko to jest równie dalekie od nazywania się 
dramatem, jak daleki jest fundament domu 
ze wzniesionymi dookoła rusztowaniami 
od nazywania się domem"41. 

Jednak w ogólnym znaczeniu nowa insce
nizacja, odkrywając w sztuce Czechowa wie
le nowego, co uszło uwadze w spektaklu 
aleksandryjskim, sprowokowała krytykę do 
wypowiedzi bardziej przemyślanych, wiążą
cych Czajkę z pozostałym dorobkiem autora, 
z zagadnieniami dramatu w ogóle. 

Mówiąc o wpływie na krytykę scenicznej 
interpretacji sztuk Czechowa w Teatrze Ar
tystycznym, nie można pominąć problemu, 
który ówczesny recenzent formułował tak: 
„Moskiewski artystyczny ogólnie dostępny 

_ teatr [ . . . ] stworzył dla niego [Czechowa] 
te zewnętrzne warunki sceniczne, dzięki 
którym Czajka i Wujaszek Wania prezentują 
się publiczności tak, jak chciał tego autor. 
Czy chciał? A może tylko pragnął, marzył, 
miał dzi . ?"42 na eię. 

W sztukach Czechowa problem ten do
tyczy proporcji pomiędzy poszczególny-

mi elementami ich struktury artystycznej, 
którymi Teatr Artystyczny, realizujący WŁAS
NE zamierzenia, nadawał znaczenie większe 
niż miało to miejsce w samej strukturze. 

Krytycy i badacze wiele pisali o prze
jawach naturalizmu w teatralnej wersji 
Czajki. „Niektóre szczegóły inscenizacji 
były jakby naturalistyczne - zauważył Ef
ros - oddzielne cechy gatunkowe, dźwię
ki, odgłosy, postacie [ ... ] . Taka tendencja 
w spektaklu Czajki miała miejsce. Była zbyt 
oczywista w ówczesnym Teatrze Artys
tycznym, aby nie mogła się nie przebić 
również do tego spektaklu Czechowow
skiego"43. „Od tych rzeczy - wspominał 
sam Niemirowicz-Danczenko - jeszcze wia
ło naturalizmem najczystszej wody [ ... ] za
pałka i żarzący się papieros w ciemności, 
puder w kieszeni u Arkadiny, pledu Sorina, 
grzebień, spinki, mycie rąk, picie wody ły
kami itp., itp. bez końca"44 • 

.zachował się wystarczająco wiarygodny 
dokument umożliwiający obiektywne na
świetlenie problemu - tekst sztuki z reży
serskim układem scen Stanisławskiego45 . 

W jakich więc proporcjach pozostawał 
Czechowowski tekst wobec tego opracowa
nia, które zaproponował Stanisławski, za
twierdził Niemirowicz-Danczenko i wcielił 
w życie teatr? 

U Czechowa w didaskaliach aktu pierw
szego: „Przed chwilą zaszło słońce. Na po
moście, za spuszczoną kurtyną, Jakow i inni 



robotnicy; słychać kaszel i stuk. Masza 
i Miedwiedienko wchodzą z lewej strony". 
W reżyserskiej partyturze ta scena uzu
pełniona jest dodatkowymi szczegółami, 
czynnościami, całą gamą nieobecnych w au
torskich wskazówkach dźwięków: „Blade 
światło latarni, daleki śpiew pijanego, dale
kie wycie psa, kumkanie żab, krzyk derka
cza, rzadkie uderzenia dalekiego dzwonu 
cerkiewnego ... [ . .. ] Błyskawice, z oddali 
ledwie słychać grzmot. [ .. . ] Po pauzie Ja
kow stuka, wbija gwóźdź (na pomoście), 
następnie chodzi tu i tam, dotyka kurtyny, 
mrucząc piosenkę [ ... ]. Miedwiedienko pali, 
Masza gryzie orzechy"46• 

U Czechowa: „- DoRN: Cichy anioł prze
frunął. - NINA: Na mnie już czas. Żegnajcie". 
U Stanisławskiego: 11Pauza 15 sekund. Nikt 
się nie rusza, słychać tylko daleki śpiew 
chłopa oraz kumkanie żab i krzyk derka
cza"47. „Z tym samym zamiarem - zauwa
ża na wstępie S. Bałuchaty - wprowadzenia 
jak najwięcej szczegółów z życia, stworze
nia odczucia autentyczności wydarzeń na 
scenie uczyni Stanisławski przejścia scenicz
ne w tych miejscach, gdzie są jedynie od
autorskie zamykające wskazówki"48. Sztuka 
grana była w bardzo wolnym tempie, czas 
sceniczny zbliżał się do czasu realnego. 

Wszystkie te walory koncepcji scenicz
nej dodawały Czajce kameralności, „do
mowego" akcentu, „swojskiego" kolorytu, 

tworzyły efekt maksymalnego zbliżenia do 
rzeczywistości, sceny - do parteru; umow
ność sceniczna znikała. „Jestem pochło
nięty kontemplacją - pisał współczesny 

krytyk - zniknęła rampa[ ... ], nie ma tych 
rozwartych ust, donośnych kwestii i ma
szerowania [ ... ], wszystko dzieje się po 
prostu, jak w życiu"49. 

Takie rozwiązanie sceniczne niewątpli
wie przesuwało akcenty wewnątrz struk
tury Czechowowskiej sztuki, podnosząc 
zbytnio rangę jej elementów „bytowych" 
kosztem wszystkich pozostałych - symbo
licznych, poetyckich itp. 

Czechow, nie przejawiający zbytniego 
zainteresowania spektaklem, akurat z tą 
jego stroną nie mógł się pogodzić. Przede 
wszystkim nie odpowiadało mu tempo 
spektaklu. Knipper-Czechowa wspominała: 
„Czechow, ten miękki, delikatny Czechow, 
idzie na scenę z zegarkiem w ręku, blady, 
poważny, i bardzo zdecydowanym głosem 
mówi, że wszystko to piękne, lecz »sztukę 
moją proszę kończyć trzecim aktem, na 
czwarty akt nie pozwalam .. . « Z wieloma 
rzeczami się nie zgadzał, szczególnie z tem
pem, denerwował się bardzo, przekonywał, 
że ten akt nie pochodzi z jego sztuki"50 . 

Jeszcze bardziej zdecydowanie podnosił 
kwestię umowności podczas rozmowy na 
próbie, o której wiemy z relacji W. Meyer
holda: „Jeden z aktorów opowiada, że 

w Czajce za sceną będą kumkać żaby, trzesz
czeć cykady, szczekać psy. 

- A po co? - poirytowanym głosem pyta 
Anton Pawłowicz. 

- Realne - odpowiada aktor. 
- Realne - powtarza A.P. z uśmiechem 

i po chwili mówi: »Scena to sztuka. U Kram
skiego jest taki obraz rodzajowy, na którym 
są wspaniale namalowane twarze. Gdyby 
tak na jednej z twarzy wyciąć nos namalo
wany i wstawić nos prawdziwy? Nos bę
dzie realny, a obraz będzie zepsuty«. 

Któryś z aktorów z dumą opowiada, że 
w końcu 3. aktu reżyser zamierza wprowa
dzić na scenę całą czeladź dworska, jakąś 
kobietę z płaczącym dzieckiem. 

Przypisy 
1 „Czajka" w inscenizacji Moskiewskiego Teatru 

Artysh;cznego. Reżyserska partytura K. Stanis
ławskiego. Moskwa - Leningrad 1938. 

2 Dziennik Suworina, s. 126. 
3 J. Karpow, Historia pierwszego wystawienia 

„Czajki" na scenie Teatru Aleksandn;jskiego 
17 października 1896 r. 

4 List do W. Niemirowicza-Danczenki z 20 li
stopada 1896 r. 

5 Dziennik Suworina, s. 125. 
6 O „ucieczce" Czechowa z teatru i Petersbur

ga donosiły w tym czasie gazety. O jednej 

Anton Pawłowicz mówi, że nie trzeba. 
[ ... ]scena wymaga pewnej umowności . Nie 
mamy czwartej ściany"51 . Jak cytuje w swo
ich wspomnieniach Niemirowicz-Danczen
ko, Czechow, odnosząc się do tych zbytnio 
„urealnionych" gestów aktorskich i dźwię
ków na scenie, powiedział: „W następnej 
sztuce poczynię uwagę: rzecz dzieje się 

w kraju, gdzie nie ma ani komarów, ani 
świerszczy, ani innych owadów, które prze
szkadzają ludziom rozmawiać"52 . 

Komentarz do Czajki opracowali: 
E. S. Papiemy, N. S. Grodzka, 

A. P. Czudakow 

Przekład 

Czesław Andruszko 

z takich wzmianek Czechow napisał w swym 
dzienniku: „O spektaklu 17 paidziernika zob. 
»1ieatrał« nr 95, s. 76. To prawda, że uciekłem 
z teatru, lecz wtedy, gdy sztuka już się koń
czyła. Dwa, trzy akty przesiedziałem w gar
derobie Lewkiejewej" (notatka z 4 grudnia 
1896 r.). 

7 „Nowosti i Birżewaja gazieta", 18 X 1896. 
8 „Syn otieczestwa", 19 X 1896. Por. późniejszy 

i bardziej przychylny w tonacji głos recenzen
ta z czasopisma „1ieatrał": „Pierwsze przed
stawienie [ . .. ] stało się jedynym w swoim 
rodzaju przedstawieniem w kronikach sceny 



Aleksandryjskiej ... Ponad dwadzieścia lat by
wam w petersburskich teatrach, byłem świad
kiem wielu »klęsk« [ ... ], lecz nie przypomnę 
sobie nic z takich rzeczy, jakie działy się na 
widowni podczas 25-letniego jubileuszu pani 
Lewkiejewej" (S.T. [S. Taniejew?], Petersburskie 
listy, „Tieatrał" 1896 nr 95). 

9 „Pietierburgskij listok", 18 X 1896. 
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W Czajce, podobnie jak i w następnych wielkich dramatach Czechowa, nie ma akcji 
w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Utwór ten jest - przynajmniej z pozoru - niesły

chanie prosty w konstrukcji, choć w istocie nader złożony. Początek zapowiada możli
wość ostrych konfliktów i nie mniej gwałtownych rozwiązań. Przy końcu pierwszego aktu 
wszelako intryga - w klasycznym rozumieniu tego pojęcia - ciągle jeszcze nie jest za
wiązana; koniec ostatniego aktu nie przynosi żadnego rozstrzygnięcia, a raczej kompli
kuje, gmatwa sytuację, w jakiej się znajdują bohaterowie. Rzecz znamienna, ów brak akcji 
czy też „rozkład akcji" - tak ongiś ganiony - stał się jednym z atrybutów współczesne
go teatru poetyckiego. Tak oto np. Tadeusz Różewicz wyznał, iż do tego teatru „wewnętrz
nego" kroczy „po śladach i znakach, które dają Dostojewski, Czechow, Conrad [ ... ]. 
To, co się dzieje w dramatach Czechowa - pisał - jest rzeczą drugorzędną, nie »intrygi«, 
»rozwiązania«, ale »powietrze« tych dramatów pamięta się zawsze, czuje się zmysłami 
ich atmosferę, pustkę między zdarzeniami, milczenie między słowami, oczekiwanie[ ... ]. 
Bezruch, a nie ruch jest tam istotą sztuki (przedstawienia)". Sztuka urywa się nagle, autor 
pozostawia widzowi możliwość dopowiedzenia sobie reszty. „Tak kończą się, ara
czej obracają, dzieła epickie" - zauważył Anatol Koni. Istotnie mamy tu do czynienia 
z warstwą specyficznie epicką, którą w swych następnych dramatach Czechow rozwi
nie do perfekcji, zachęcony późniejszym powodzeniem Czajki, już na deskach Moskiew
skiego Teatru Artystycznego. 

RENE ŚLIWOWSKI 



Naturalizm doprowadził teatr rosyjski do przerostu techniki, 
teatr Czechowa - drugi nurt w Teatrze Artystycznym- poddał scenę 
władzy NASTROJU, dał to, bez czego teatr meiningeński musiałby daw
no zginąć. Ale teatr naturalistyczny nie potrafił wyciągnąć żadnych 
wniosków dla swojego dalszego rozwoju z owego NOWEGO TDNU, jaki 
wprowadziła do niego dramaturgia Czechowowska. Teatr nastroju jest 
inspirowany twórczością Czechowa. Teatr Aleksandryjski, grając jego 
Czajkę, nie zauważył podpowiedzianego przez autora nastroju. Ta
jemnica nastroju nie polegała jednak wcale na świerszczach, szczeka
niu psów ani na prawdziwych drzewach. Kiedy Czajka była grana 
w budynku Ermitażu, MASZYNERJA Teatru Artystycznego była jesz
cze daleka od doskonałości, a TECHNIKA nie rozpanoszyła się wszech
władnie w każdym kącie teatru. 

Tajemnica nastrtju czechowowskiego polegała na rytmie jego ję
zyka. Ten właśnie rytm odkryli aktorzy Teatru Artystycznego podczas 
prób pierwszego przedstawienia. Posłyszeli go dzięki swojej miłości 
do autora Czajki. 

Gdyby Teatr Artystyczny nie odkrył rytmu utworów Czechowa, 
gdyby nie potrafił oddać tego rytmu na scenie, nie posiadłby tej swo
jej drugiej twarzy, dzięki której zyskał reputację teatru nastroju. To była 
jego własna twarz, a nie maska, przejęta od meiningeńczyków. 

Do tego, że Teatr Artystyczny potrafił połączyć pod jednym da
chem teatr naturalistyczny z teatrem nastroju, przyczynił się -jestem 
o tym głęboko przekonany - sam A. Czechow. Potrafił dzięki obec
ności na próbach własnych sztuk, dzięki czarowi osobistemu, in
dywidualnym rozmowom z aktorami wpłynąć na ith smak, na ich 
stosunek do zadań sztuk.i. 

Twórcami nowego oblicza teatru była grupa aktorów, którzy zys
kali w zespole nazwę „aktorów czechowowskich". To oni, grając nie
zmiennie we wszystkich prawie sztukach Czechowa, zadecydowali 
o kształcie scenicznym tej dramaturgii. Ta właśnie grupa aktorów win
na być uznana za twórców rytmu czechowowskiego. Wspominając 
aktywny udział aktorów Teatru Artystycznego w stworzeniu obrazów 

i nastrojów Czajki, uświadamiam sobie, że dopiero wtedy na scenie 
najważniejszy jest aktor. Nie reżyseria ani świerszcze, ani stukot 
kopyt na moście stworzyły NASTRÓJ; stworzyła go wyjątkowa muzy
kalność wykonawców, którzy usłyszeli rytm poezji Czechowowskiej 
i umieli otoczyć stworzone przez siebie postaci mgiełką księżycową. 

[ ... ] Teatr nastroju Czechowa jest jakby nadbudową teatru obycza
jowego Ostrowskiego, ale nadbudową o bardzo nietrwałym charak
terze. 

Teatr Czechowowski wyrósł z teatru Turgieniewa. Turgieniew daje 
niemal równocześnie z Ostrowskim początek drugiemu, jakby rów
noległemu nurtowi teatru obyczajowego, wprowadzając do rosyjskie
go dramatu obyczajowego nowy element - muzykalność. Cecha ta 
pozostawała długi czas w cieniu, została dopiero znacznie później 
wykorzystana i rozwinięta w twórczości Czechowa. To, co u Turgie
niewa było ledwie skromnym ornamentem, zostało przez Czecho
wa rozbudowane do rangi mistrzowskiej zasady. 

Teatr Turgieniewa sprawiał wrażenie nadmiernie intymnego, 
jakby został stworzony na użytek scen rodzinnych w dawnych do
mach szlacheckich albo estrad teatrzyków ogrodowych otaczanych 
żywopłotem, w majątkach ziemskich lat pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych. 

W cieniu brzóz alei parkowych i w bawialniach toczy się leniwie 
nie kończący się dialog w koronkowej fakturze, dialog bez ruchu 
i bez patosu. Tak rodzi się epos liryczny wielkiego beletrysty. Ale czy 
to jest teatr? 

Taki jest właśnie ów tzw. „teatr nastroju". 
Winę za to, że w teatrze rosyjskim jego elementy prawdziwe 

i oryginalne zostały zastąpione na długi czas elementami obcymi, 
łączy Czechow w pewien sposób z epoką głębokiego zastoju sil du
chowych Rosji. Teatr Czechowowski nosi na sobie znamię lat dzie
więćdziesiątych. 

Przekład 

Jerzy Koenig 



Kiedy w lipcu 1904 roku Antoni Czechow umarł w Badenweiler 
na gruźlicę płuc, byłem młodym człowiekiem, który miał w swym 
dorobku literackim kilka opowiadań i jedną powieść, przy czym za
wdzięczał bardzo wiele rosyjskiej sztuce narracyjnej XIX wieku. Na 
próżno usiłuję sobie dzisiaj przypomnieć, jakie wrażenie wywarła na 
mnie wtedy wiadomość o śmierci o piętnaście lat starszego ode mnie 
rosyjskiego nowelisty. Nie znajduję nic. Wiadomość, podana i komen
towana oczywiście także przez prasę niemiecką, nie poruszyła mnie 
chyba zbytnio, to zaś, co przy tej sposobności pisano o Czechowie, 
nie zdołało się widocznie przyczynić do pogłębienia we mnie świa
domości, KJM właściwie był ten człowiek, który umarł zbyt wcześnie 
dla Rosji, dla całego świata. Wspomnienia pośmiertne świadczyły 
o tej samej ignorancji, która określała mój własny stosunek do życia 
i dzieła tego autora, przejaśniając się stopniowo dopiero z biegiem lat. 

Jakie były przyczyny tej ignorancji? Przypuszczam, że u mnie 
osobiście odegrała w tym pewną rolę fascynacja 11wielkim dziełem", 
"długim oddechem", monumentem epickim, wznoszonym i wykań
czanym z ogromną cierpliwością, uwielbienie dla wielkich twórców, 
jak Balzac, Tołstoj, Wagner - marzyłem bowiem, żeby w jakiś sposób 
wstąpić w ich ślady. Czechow zaś, tak jak Maupassant, którego zna
łem zresztą znacznie lepiej, był zwolennikiem małej formy, krótkie
go opowiadania, nie wymagającego heroicznej wytrwałości przez lata 
czy całe dziesięciolecia; takie nowele można było tworzyć lekkim 
piórem w ciągu paru dni lub tygodni. Czułem pewne lekceważenie 
dla tego rodzaju twórczości, nie zdając sobie sprawy, jakie wewnętrz
ne rozmiary uzyskuje dzięki geniuszowi krótkość i zwięzłość, w ja
kiej - najbardziej może zasługującej na podziw - kondensacji potrafi 
zmieścić całą pełnię życia, wznosząc się niewątpliwie do wyżyn 
epiki, a pod względem artystycznej intensywności będąc nawet w sta
nie prześcignąć rzeczy wielkie, utwory-olbrzymy, które w nieunik
niony sposób często ulegają zmęczeniu i dostojnej nudzie. Jeżeli 
w późniejszym życiu zrozumiałem to lepiej niż w młodości, zawdzię
czam to głównie zajęciu się Czechowem i jego sztuką opowiadania, 

dorównującą wszystkiemu, co w literaturze 
europejskiej najpotężniejsze i najlepsze. 

Mówiąc ogólniej, wydaje mi się, że dłu
goletnie niedocenianie Czechowa w Europie 
.zachodniej, a nawet w Rosji, spowodowane 
zostało jego własnym, w najwyższym stopniu 
trzeźwym, krytycznym i sceptycznym sto
sunkiem do siebie, niezadowoleniem, z jakim 
spoglądał na swoje dzieło, krótko mówiąc -
jego SKROMNOŚCIĄ; cecha ta, choć niezwykle 
ujmująca, nie przyczyniła się jednakże do 
tego, by wzbudzić szacunek świata, i sam 
Czechow dał nią światu, że tak powiem, zły 
przykład. Albowiem opinia, jaką mamy sami 
o sobie, nie pozostaje bez wpływu na obraz, 
który tworzą sobie o nas ludzie, zabarwia go 
i może go niekiedy sfałszować. Ten autor 
krótkich nowel zbyt długo był przekonany 
o błahości swego talentu, o swojej artystycznej 
nieważności; bardzo powoli i z trudem zyski
wał wiarę w siebie, wiarę, której nie powinno 
nam braknąć, jeśli inni mają w nas uwierzyć; 
aż do końca nie miał w sobie nic z literackie
go grandseigneura, a tym mniej z mędrca i pro
roka, jak Tołstoj, który spoglądał nań życzliwie, 
widząc w nim -według Gorkiego - 11wspania
łego, cichego, SKROMNEGO człowieka". 

W tej pochwale człowieka tak ogromnie 
nieskromnego, nie ustępującego pod tym 
względem Wagnerowi, jest coś, co przygnębia. 
Czechow skwitowałby ją zapewne cichym, 
uprzejmym, ironicznym uśmiechem, albo
wiem uprzejmość, należny szacunek, obok 

pewnej ironii, określały w ogóle jego stosunek 
do mocarza z Jasnej Polany, a czasem - oczy
wiście, nie w osobistych kontaktach z tą przy
tłaczającą osobistością, ale w listach do innych 
- ironia staje się jawnym buntem. Po powro
cie ze swej podróży do piekieł, z ofiarnej 
eksploracji dokonanej na Sachalinie, wyspie 
zesłania, Czechow pisze: 11Cóż za mazgaj był
by teraz ze mnie, gdybym siedział w domu. 
Przed wyjazdem uważałem Sonatę Kreutze
rowską za wydarzenie, a teraz wydaje mi się 
śmieszna, niedorzeczna"1. Władczy - a przy 
tym podejrzany - profetyzm działa mu na 
nerwy. 11Do diabła z filozofią możnych tego 
świata - pisze. - Wszyscy wielcy mędrcy są 
despotyczni niczym generałowie, niesubtelni 
i niedelikatni niczym generałowie, ponieważ 
są przekonani, że wszystko im ujdzie bezkar
nie." Odnosi się to głównie do Tołstoja, który 
nazwał lekarzy nikczemnymi łotrami. Bo Cze
chow był lekarzem, był nim całą duszą, był 
człowiekiem nauki i wierzył w naukę jako siłę 
postępu, jako wielką, serca i głowy rozjaśnia
jącą przeciwniczkę haniebnych warunków 
społecznych; mądrość 11niesprzeciwiania się 
złu", 11bierny opór" oraz pogarda dla kultury 
i postępu, na jaką pozwalał sobie wielki 
Tołstoj, wydawały mu się reakcyjnym nonsen
sem. Ważnych problemów nie wolno trakto
wać po ignorancku, choćby się nawet było 
wielkim człowiekiem, a to właśnie zarzuca 
Czechow Tołstojowi. 11Tołstojowska moralność 
- pisze - przestała mnie wzruszać. W głębi 



duszy czuję do niej niechęć ... W żyłach mo
ich płynie chłopska krew, nie imponuje mi 
więc chłopska cnota ... Od lat najmłodszych 
wierzyłem w postęp ... Przezorność i sprawie-
dliwość mówią mi, że więcej jest miłości dla 
człowieka w energii elektrycznej i w parze ani
żeli w czystości i wyrzeczeniu ... " 

Krótko mówiąc, jest to pozytywista - ze 
skromności; jest prostym sługą uszlachetnia
jącej prawdy, nie rości sobie ani przez chwilę 
jakichkolwiek pretensji do wielkości. Kiedyś, 
z okazji książki Bourgeta Uczeń, występuje 

ostro przeciwko idealistycznemu poniżaniu 
naukowego materializmu. „Darujcie, ale cze
goś podobnego nie rozumiem... Zabronić 
człowiekowi być materialistą - to przecież to 
samo, co zabronić mu szukać prawdy. Poza 
materią nie ma ani doświadczenia, ani wiedzy, 
a więc nie ma i prawdy." 

Długotrwałe powątpiewanie Czechowa 
o sobie jako artyście wykracza - jak mi się zda
je - poza jego własną osobowość, rozciąga się 
również na sztukę, na literaturę w ogóle, lite
raturę, z którą wzdragał się żyć sam na sam 
„w swoich czterech ścianach". Uprawianie jej 
zdawało się zawsze wymagać od niego uzu
pełnienia w męskiej, praktycznej działalności 
społecznej na świecie, pośród ludzi, w życiu. 
literatura - by użyć jego własnych słów - była 

jego kochanką, nauka zaś, medycyna-legal
ną żoną, wobec której czuł się winny, że ją 
zdradza z tamtą. Stąd podróż na Sachalin, nad 
wyraz uciążliwa i niebezpieczna dla jego nad-

szarpniętego już zdrowia, stąd sensacyjna re
lacja o panujących tam straszliwych stosun
kach, która rzeczywiście spowodowała pewne 
reformy; stąd niestrudzona działalność Cze
chowa jako wiejskiego lekarza, zawsze towa
rzysząca jego pracy literackiej, kierowanie 
szpitalem ziemstwa w Zwienigorodzie pod 
Moskwą, walka z cholerą, którą prowadzi 
w swojej małej posiadłości Mielichowo, gdzie 
udaje mu się przeforsować postawienie no
wych baraków i gdzie zresztą pełni też funk
cje kuratora wiejskiej szkoły. 

Tymczasem rośnie jego sława jako pisarza, 
lecz on patrzy na nią sceptycznie, wstydząc się 
jej przed własnym sumieniem. „Czy nie okła
muję czytelnika - zastanawia się - skoro nie 
umiem odpowiedzieć na najważniejsze pyta
nia?" 

Te słowa uderzyły mnie najbardziej; one to 
spowodowały, że zająłem się dokładniej bio
grafią Czechowa. Jest to jedna z najbardziej 
wzruszających, najbardziej ujmujących biogra
fii, jakie znam. Czechow pochodził z Taganro
gu, małego miasteczka położonego nad 
Morzem Azowskim, gdzie ojciec jego, bigote
ryjny drobnomieszczanin (sam będący jeszcze 
synem pańszczyźnianego chłopa), prowadził 
sklepik, tyranizując żonę i dzieci. Poza tym 
parał się malowaniem świętych obrazów, gry
wał jako samouk na skrzypcach, miał pasję do 
muzyki liturgicznej i założył chór kościelny, 
w którym jego synowie musieli śpiewać. 

Prawdopodobnie z winy tych ubocznych za
miłowań jeszcze za szkolnych lat Antoniego 
Pawłowicza zbankrutował i uciekł przed wie
rzycielami do Moskwy. Ale w tym świętosz
kowatym, ciasnym drobnomieszczaninie 
tkwiły jakieś ukryte zdolności artystyczne, 
które tylko u jego potomka miały się przeja
wić i w pełni rozwinąć. Niemniej jeden ze star
szych braci Antoniego Pawłowicza został 
„publicystą", podrzędnym publicystą, drugi 
malarzem, który, tak jak brat, utopił swój ta
lent (o ile go miał) - w wódce; słabe, kruche 
charaktery, które Antoni, jedyny niezłomny, 
zdolny do życia i twórczości, na próżno usi
łuje podtrzymać. 

Na razie chłopcy muszą pomagać ojcu 
w sklepiku, pełnić funkcje gońców, w święta 
wstawać już o trzeciej nad ranem i uczestni
czyć w uciążliwych próbach śpiewu kościelne
go. Uczą się też w gimnazjum taganroskim, 
pełnym martwoty zakładzie tresury ducho
wej, któremu z góry polecono trzymać za
równo nauczycieli, jak uczniów daleko od 
wszystkiego, co trąci wolną myślą. To katorż
nicze życie jest nudne, przygnębiające, jałowe. 
Ale w Antonim, tym jednym tajemniczym 
wybrańcu, istnieje osobliwa przeciwwaga, ja
kaś kompensująca skłonność do wesołości 
i rozweselania, błaznowania i mimicznego 
żartu, który żywi się obserwacją i wyraża ją 
w karykaturalnym nas1adownictwie. Chłopiec 
potrafi tak zabawnie, trafnie i prawdziwie na
śladować głupkowatego diakona, tańczącego 



na balu pana urzędnika, dentystę czy zacho
wanie się policmajstra w cerkwi, że ludzie 
dziwią się i powiadają: 11Ano, jeszcze raz! To 
ci dopiero heca! Myśmy też przecież znali 
to wszystko, a nie było to tak pocieszne jak 
u tego urwipołcia. A kiedy się śmiejemy, gdy 
on się pokrzywia, to znaczy, że najwidoczniej 
było śmieszne. A toć nie zdarzyło się jeszcze, 
żeby któryś z nas umiał tak przedstawiać, 
żeby wszystko było śmieszniejsze niż w rze
czywistości. Cha! cha! cha! cóż to za brednie!! 
Dość już, urwipołciu! Nie wygłupiaj się. Ano, 
jak policmajster kroczy do cerkwi? Pokaż no 
jeszcze raz". 

To, co się tu objawia, jest prymitywnym, 
małpującym praźródłem sztuki, talentem, 
kuglarską radością i darem zabawiania; kiedyś 
sięgnie do całkiem innych środków, przele
je się w całkiem inne formy, sprzęgnie się 
z intelektem, dozna moralnego uszlachetnie
nia, to, co było zabawne, stanie się wstrząsa
jące - ale najgłębsza, najbardziej gorzka 
powaga nigdy nie odbierze tym uzdolnieniom 
zmysłu humoru i zawsze będzie w nich wie
le z tego zręcznego przedrzeźniania policmaj
stra i tańczącego urzędnika ... 

Ojciec musi zatem zamknąć swój sklepik 
i wynieść się do Moskwy, natomiast szesnas
toletni wówczas Antoni Pawłowicz jeszcze 
trzy lata zostaje w Taganrogu i nadal wyciera 
ławy szkolne. Powinien bowiem ukończyć 
gimnazjum, jeżeli ma się spełnić jego najgoręt
sze życzenie: studium medycyny. Kończy 

wreszcie, przez trzy najwyższe klasy prze
brnął utrzymując się nędznie z małego stypen
dium i źle płatnych korepetycji dawanych 
młodszym kolegom; otrzymuje świadectwo 
dojrzałości i oto może udać się za rodzicami 
do Moskwy, by wstąpić na uniwersytet. 

Czy życie w wielkim mieście da szczęście 
temu uchodźcy z prowincjonalnego zaścian
ka? Czy zaczerpnie szerszego oddechu? ów
czesne życie rosyjskie nikomu nie pozwalało 
szerzej odetchnąć. Było dławiące i duszne, 
pełne obłudnej dewocji, komenderowane 
i cenzurowane przez brutalną władzę, życie 
pełzające, zakrzyczane przez państwo. Na 
kraju ciążył absolutystyczno-konserwatywny 
system rządów Aleksandra m i jego straszli
wego Pobiedonoscewa - system melancholii. 
Toteż melancholii - dosłownie - ulegał nieje
den subtelniejszy, łaknący ozonu wolności 
umysł z otoczenia Czechowa. Zamroczenie 
umysłu stało się losem Gleba Uspienskiego, 
pisarza rzetelnie przedstawiającego losy ro
syjskich chłopów. Garszyn, którego smutną 
nowelistykę Czechow wysoko cenił, popełnił 
samobójstwo. W przypływie rozpaczy targnął 
się na życie malarz Lewitan, z którym Antoni 
Pawłowicz utrzymywał przyjacielskie stosun
ki. Coraz bardziej pociągała intelektualistów 
wódka. Pogrążeni w beznadziejności - pili. 
W braciach Czechowa wódka robiła niezmier
nie szybkie spustoszenia, chociaż Antoni Paw
łowicz błagał ich, żeby się opamiętali. Zapewne 
piliby może i bez Pobiedonoscewa, ale mogli 

niestety, powołać się między innymi także na 
poetę i przyjaciela ich brata, na kochanego, 
poczciwego Palmina, który również pił. 

Antoni Pawłowicz nie pił, nie popadł też 
w melancholię ani w chorobę umysłową. Po 
pierwsze, studiował gorliwie medycynę, która 
nie podlegała interwencji pana Pobiedonosce
wa; co zaś tyczyło się powszechnej melancho
lii, Czechow przeciwstawiał się jej wesoło 
w ten sam sposób, co w taganroskiej głuszy: 
kpił, naśladował policmajstra, głupiego diako
na, urzędnika na balu i im podobnych - już 

nie mimicznie, ale na piśmie; siedział w miesz
kaniu rodziców, gdzie panował hałas i nie
porządek (sam przywiózł był z Taganrogu 
dwóch pensjonariuszów), i pisał - do różnych 
pism humorystycznych, chętnie drukujących 
trochę ostrożnej satyry; pisywał rozmaite za
bawne drobiazgi, rzucając je na papier zwięź
le, pobieżnie: anegdoty, dialogi, śmieszne 
scenki, lekkie szkice, ukazujące w karykaturze 
drobnomieszczańskie wesela, pijanych kup
ców, żony kłótliwe lub takie, co zeszły na bez
droża, podoficera, który choć już zwolniony 
ze służby, wciąż jeszcze krzyczy na wszyst
kich - a pisał tak, że ludzie, jak przedtem 
w Tuganrogu, wołali: 11To ci dopiero! Jak mu 
to dobrze wychodzi! Ano, jeszcze raz!" 

I młody Czechow robił to raz po raz, trys
kając dowcipem, niewyczerpany w drobnych, 
codziennych obserwacjach i przekomicznym 
naśladownictwie, jakkolwiek łączenie takiej 
publicznej zabawy z intensywnym studium 

medycyny na pewno nie było dla młodego 
człowieka rzeczą łatwą. Drobiazgi te musiały 
przecież mieć jakąś formę i wykończenie, co 
bezsprzecznie wymagało wysiłku umysłowe
go, przy czym trzeba ich było produkować 
dużo, bardzo dużo, jeśli skąpe honoraria mia
ły się składać na większe kwoty i służyć nie 
tylko do opędzenia kosztów studiów, lecz 
przyczyniać się poważnie do utrzymania ro
dziców i młodszego rodzeństwa, jako że ojciec 
nie zarabiał prawie nic. W dziewiętnastym 
roku życia Antoni był podporą rodziny. „An
tosza Czechonte" nazywał się jako dostawca 
pism humorystycznych. 

I oto następuje coś bardzo dziwnego, cha
rakterystycznego dla ducha literatury i jej au
tonomicznej inicjatywy, a ukazującego, jak 
nieoczekiwane następstwa może mieć zetkni~ 
cie się z nią, choćby doraźne, uboczne i żar
tobliwe. Duch ten 11dobija się do sumienia" 
- jak sam to określa Antosza Czechonte, 
wesołek. Opisuje on w pewnym liście, jak 
w mieszkaniu rodziców, pośród krzyku dzie
ci, ciągłego ruchu, brzęczenia kurantowych 
zegarów, głośnych lektur ojca w przyległym 
pokoju - siedzi przy swoim biurku nad pracą 
literacką, która „dobija się niemiłosiernie do 
jego sumienia". Nie powinna tego czynić, jest 
przecież tylko żartem, zabawą na użytek miesz
czańskiego czytelnika. Lecz dzieje się coś, co 
nazwałem czymś dziwnym, charakterystycz
nym i nieoczekiwanym; otóż stopniowo 
i właściwie mimo woli autora, nie zdającego 



sobie niemal sprawy z tego procesu, wdziera 
się do jego felietonów pewien element, które
go początkowo nie miały one najmniejszej 
ochoty brać pod uwagę, a który wypływa 
z sumienia literatury, a zarazem z jego własne
go, osobistego sumienia: jest to element 
wprawdzie wciąż jeszcze wesoły i zabawny, 
ale zarazem gorzki, smutny, oskarżający de
maskatorsko życie i społeczeństwo, boleśnie 
krytyczny, krótko mówiąc - literacki. To, co się 
tu wdziera, łączy się bezpośrednio z samym 
pisarzem, z formą, językiem - krytyczny smu
tek i bunt są przecież tylko pragnieniem 
lepszej rzeczywistości, czystszego, prawdziw
szego, piękniejszego, szlachetniejszego życia, 
pragnieniem, aby społeczeństwo ludzkie bar
dziej sprzyjało duchowi, i to pragnienie 
odzwierciedla się w języku, w obowiązku ar
tystycznej pracy nad nim, w „niemiłosiernym" 
obowiązku, stanowiącym bezsprzecznie część 
tego, co wkracza do lekkiego pisarstwa Anto
szy. Piętnaście lat później Gorki, zabierając 
głos na temat tego Antoszy, miał powiedzieć: 
„Jako stylista jest Czechow niedościgniony 
i przyszły historyk literatury, mówiąc o rozwo
ju rosyjskiego języka, powie, że stworzył go 
Puszkin, Turgieniew i Czechow". 

Słowa te padły w roku 1900. Teraz mamy 
rok 1884/ 85. Dwudziestoczteroletni Czechow 
ukończył studia i udaje się jako praktykant do 
szpitala ziemstwa w Woskriesiensku, gdzie 
przeprowadza obdukcję zwłok samobójców 
lub osób zmarłych w podejrzanych okolicznoś-

ciach. Ale literaturę humorystyczną uprawia 
w dalszym ciągu, stało się to już jego nawy
kiem; pisze w tym czasie takie opowiadania, 
jak Śmierć urzędnika, Gruby i chudy, Złoczyń
ca; praca nad nimi sprawiała mu szczegól
ną radość, jednakże nie spodobały się chyba 
większości jego czytelników, gdyż komizm 
ma posmak goryczy i niejeden dziwił się 
zapewne niemało przy lekturze. Tak było 
z D. W. Grigorowiczem. Kto zna Dymitrija Wa
silijewicza Grigorowicza? Ja nie. Przyznaję 
otwarcie, że zanim zająłem się biografią Cze
chowa, nigdy o nim nie słyszałem. A jednak 
był to wówczas twórca ogólnie ceniony, lumi
narz sztuki pisarskiej, który swoimi powieś
ciami z życia pańszczyźnianych chłopów 

zaskarbił sobie duży szacunek. Od niego to 
przychodzi do młodego doktora Czechowa 
w Woskriesiensku pod Moskwą list z Peters
burga, list bardzo poważny, który był może 
najbardziej wzruszającym, najbardziej zdu
miewającym i najbardziej epokowym wyda
rzeniem w życiu Czechowa. Sławny, stary już 
człowiek - przyjaźnił się jeszcze z Bielińskim, 
potem z Turgieniewem i Dostojewskim, umarł 
w r. 1899 - pisze do niego w tym liście: „Ma 
pan prawdziwy talent. .. Talent wynoszący 
pana wysoko nad literatów nowego pokole
nia. Jestem przekonany, że jest pan powołany 
do tego, aby napisać niejeden utwór doskona
ły, prawdziwie artystyczny. Zgrzeszy pan 
ciężko, jeśli nie ziści tych nadziei. Ż.eby zaś ziś
cić je, trzeba mieć szacunek dla talentu, który 

rzadko komu przypada w udziale". Anto
ni Pawłowicz czyta to czarno na białym, 
podpisane sławnym nazwiskiem. Był tak za
skoczony, wzburzony, wstrz.ąśnięty, jak praw
dopodobnie już nigdy potem. „O małom się 
nie rozpłakał, a teraz czuję, że list wyrył nie
zatarty ślad w mej duszy. Jestem oszołomio
ny. Osądzić, czy zasłużyłem na tak wysoką 
nagrodę - to ponad moje siły. Jeśli naprawdę 
mam dar, który należy szanować, to ze skru
chą wyznaję przed czystością Pańskiego ser
ca, żem go dotychczas nie szanował . . . WIELE 
PRZYC2YN ZŁOŻI'ŁO SIĘ NA TO, ŻEM SIĘ STAŁ W 510-

SUNKU OO SIEBIE NIESPRAWIEDLIWY, PRZESADNIE 
NIEUFNY, PODEJRZLIWY ... Dotychczas trakto
wałem całą swoją pracę literacką wielce 
lekkomyślnie, nazbyt niedbale. Pisałem, ale 
jakoś usilnie starałem się NIE ROZTRWONIĆ 

NA OPOWIADANIA POMYSŁÓW I OBRAZÓW, KTÓRE 
BYŁY Nil SZCZEGÓLNIE DROCIE, które Bóg wie cze
mu chroniłem i starannie ukrywałem." Tak 
czytamy w opublikowanym później liście 

dziękczynnym do starego Grigorowicza. Na
pisawszy ten list, poszedł do jakiejś obdukcji 
czy do chorego na tyfus w szpitalu ziemstwa; 
można sobie wyobrazić, że do chorego na ty
fus, kiedy się pcimięta tyfus plamisty porucz
nika Klimowa, historię wydobytą z głębi 
duszy chorego człowieka i ze skończonym mi
strzostwem opowiedzianą nieco później przez 
Antoniego Czechowa, który od chwili otrzy
mania tego listu nie używał już nazwiska 
Antoszy Czechonte. 

Dane mu było tylko krótkie życie. Miał 
dziewięć lat, gdy wystąpiły pierwsze objawy 
gruźlicy; był lekarzem, wiedział, co oznacza
ją, i na pewno się nie łudził, że starczy mu sił 
żywotnych, by osiągnąć patriarchalny wiek 
Tołstoja. Nasuwa się pytanie, czy świadomość, 
że gościnne występy jego umysłu na ziemi bę
dą krótkotrwałe, nie przyczyniła się w sposób 
istotny do tej osobliwej, sceptycznej i tak nie
skończenie ujmującej, delikatnej i dyskretnej 
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skromności, która w dalszym ciągu cechuje 
całą jego postawę duchową i artystyczną, 
razem z instynktem, który kazał mu tę skrom
ność uczynić szczególnym rysem jego artyz
mu, podnieść ją do rangi specyficznego czaru 
jego egzystencji. Około dwudziestu pięciu lat 
- tylko tyle czasu dane mu było na twórczy 
rozwój i osiągnięcie doskonałości. Doprawdy, 
w pełni wykorzystał ten okres: mniej więcej 
pięćset opowiadań wyszło spod jego pióra, 
nieraz mających rozmiary tego, co się nazywa 
long short story; są wśród nich arcydzieła, jak 
Sala nr 6; bohater tego opowiadania, lekarz, 
nabrawszy odrazy do głupiego i nędznego 
świata ludzi normalnych, nawiązuje tak ser
deczną przyjaźń z człowiekiem chorym umys
łowo, lecz niezwykle interesującym, że zostaje 
uznany przez ludzi normalnych za waria
ta i zamknięty w szpitalu. Tu nowela, objętoś
ci osiemdziesięciu siedmiu stron, napisana 
w r. 1892, chociaż unika jakiegokolwiek bez
pośredniego oskarżenia, jest tak upiornym 
symbolem beznadziejnie skorumpowanych 
stosunków w ówczesnej Rosji, traktowania 
godności ludzkiej u schyłku samowładztwa, 
że młody Lenin powiedział do swej siostry: 
„Gdy wczoraj wieczorem skończyłem czytać 
to opowiadanie, poczułem się wprost niesa
mowicie; nie mogłem wytrzymać w pokoju, 
wstałem i wyszedłem. Zdawało mi się, jak
bym sam był zamknięty w sali nr 6". 

Skoro już wymieniamy i chwalimy opo
wiadania Czechowa, koniecznie muszę wspo-

mnieć Nieciekawą historię, która jest mi najdroż
szą ze wszystkich jego nowel; jest· to utwór 
całkiem niepospolity, fascynujący i w swej ci
chej, smutnej dziwności nie ma sobie równe
go w żadnej literaturze; zdumiewa on choćby 
tym, że młody, niespełna trzydziestoletni czło
wiek z najgłębszym wyczuciem czyni narrato
rem tej zapowiedzianej jako ,,nieciekawa", lecz 
wstrząsającej historii - starca, światowej sławy 
uczonego w randze generała, z tytułem eksce
lencji, który często też tak się w swoich wy
znaniach tytułuje: „Wasza ekscelencjo!", co 
brzmi jak: „O mój Boże!" Bo chociaż jest to 
ktoś wysoko postawiony w oficjalnej hierar
chii, jego umysł i samokrytycyzm oraz kryty
cyzm w ogóle są na takim poziomie, że 
uświadamia on sobie całą niedorzeczność ota
czającej go sławy i okazywanej mu czci; w głę
bi duszy jest człowiekiem zrozpaczonym, 
spostrzega bowiem, że jego życiu wraz 
z wszystkimi zasługami brak było duchowe
go centrum, jakiejś „ogólnej idei", że w grun
cie rzeczy było to życie bezsensowne, życie 
człowieka zrozpaczonego. „Każde uczucie -
pisze on - i każda myśl istnieją we mnie 
z osobna i we wszystkich mych sądach o nau
ce, teatrze, literaturze, we wszystkich tych 
obrazkach, które rysuje mi wyobraźnia, nawet 
najwytrawniejszy analityk nie znajdzie tego, 
co zwie się ogólną ideą, czyli bożyszczem 
żywego człowieka. A SKORO TEGO NIE MA - TO 

ZNAC2Y, NIE MA NIC. .. Toteż nic dziwnego, że 
ostatnie miesiące życia zaćmiły mi myśli 
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i uczucia godne barbarzyńcy i niewolnika i że 
zobojętniałem teraz i nie widzę świtu. Gdy 
w człowieku brak tego, co wyższe i silniejsze 
od wszelkich wpływów zewnętrznych, to -
doprawdy - wystarczy porządny katar, aby 
utracić równowagę ... I cały pesymizm lub 
optymizm wraz z wielkimi i małymi myślami 
mają wówczas jedynie znaczenie symptomu, 
i basta. Jestem pokonany. Jeśli tak, to nie war
to myśleć - nie warto rozprawiać. Będę sie
dzieć i milcząc czekać na to, co przyjdzie."2 

And my ending is despair3: te ostatnie sło
wa Prospera wciąż na nowo przychodzą mi 
na myśl przy wyznaniach starego, sławnego 
Nikołaja Stiepanycza, który mówi: „Nie lubię, 
grzech wyznać, swego popularnego nazwiska, 
wciąż zdaje mi się, że ono mnie jakoś oszuka
ło, zawiodło ... " Antoni Czechow nie był sta
ry; był młody, gdy kazał mu wyrzec te oraz 
poprzednie słowa, miał jednak żyć niedługo 
i może dlatego potrafił tak nieprawdopodob
nie i zgoła niesamowicie antycypować nastrój 
starości. Jego stary, umierający uczony ma 
wiele rysów autora, przede wszystkim, gdy 
mówi: „Nie lubię swego popularnego nazwis
ka". Bo i Czechow nie lubił swojej rosnącej sła
wy i „nie wiedział, dlaczego ogarnia go przy 
tym jakiś lęk". Czyż nie okłamywał swoich 
czytelników, których olśniewał talentem, ale 
„nie umiał odpowiedzieć na najważniejsze py
tania"? Po co pisał? Gdzie miał swój cel, swo
ją wiarę i „Boga żywego człowieka"? Gdzie 
„ogólna idea" jego życia i pisania, bez której 

„nie ma nic"? „Świadome życie bez określo
nego poglądu na świat - pisał do jednego 
z przyjaciół - nie jest życiem, lecz ciężarem 
i przerażeniem." Wychowanka sławnego uczo
nego, Katia, zawiedziona w swych nadziejach 
aktorka, jedyna istota, do której jest on jeszcze 
serdecznie przywiązany i którą darzy pota
jemnie starczą tkliwością, pyta go w chwili 
wielkiego cierpienia i bezradności życiowej: 
„Co mam robić? ... Chociaż jedno słowo, jedno 
jedyne słowo ... Niech pan mówi, błagam ... 
Co mam robić?" A on musi jej odpowiedzieć: 
„Nic ci nie mogę poradzić, Katiu ... mówię 
szczerze - nie wiem". I Katia opuszcza go. 

Pytanie: „Co robić?" stale się powtarza 
z umyślną nieokreślonością we wszystkich 
utworach Czechowa; bywa niemal śmieszne 
wskutek dziwnego i bezradnego sposobu, 
z jakim postacie jego kładą nacisk na nim, na 
zasadniczym problemie życia. Nie wiem już, 
w której noweli tego autora wchodzi do po
koju dama i oświadcza: „Życie jakoby przesą
cza się przez pryzmat, czyli, innymi słowy, 
należy je w świadomości rozłożyć na elementy 
najprostsze i każdy z nich badać oddzielnie". 
Od takich rozmów roi się w jego opowiada
niach i sztukach teatralnych. Częściowo jest to 
po prostu satyra na występującą u Rosjan bez
graniczną i bezpłodną namiętność filozofo
wania i dysputowania, uprawiana również 
przez innych autorów. Ale u Czechowa mają 
one całkiem osobliwe tło, szczególną, boleśnie
-komiczną funkcję artystyczną. Na przykład, 



opowiadanie Moje życie, pisane w pierwszej 
osobie, pełne jest takich dyskusji. Bohater o iro
nicznym przezwisku „Mały-zysk" jest idea
listą zbuntowanym przeciwko istniejącemu 
porządkowi społecznemu - głosi konieczność 

pracy fizycznej dla wszystkich, zrywa z inte
ligencją, swoją klasą społeczną, i wybiera 
ciemną, ciężką, odrażającą egzystencję prole
tariatu, ale surowa rzeczywistość tego życia 
przysparza mu wielu przykrych rozczarowań. 
Zgryzota z powodu tej ekscentryczności syna 
wpędza do grobu wiernego tradycjom ojca, 
siostra schodzi na manowce i wpada w nędzę. 
Doktor Błagowo mówi do Misa.iła, bohatera 
Mojego życia: „Pan jest człowiekiem uczciwym, 
o wzniosłej, szlachetnej duszy ... Czy pan nie 
sądzi, że gdyby tę silę woli, to napięcie, ten 
cały potencjał energii skierować na co innego, 
na przykład na to, żeby zostać z czasem wiel
kim uczonym lub artystą, to życie pańskie się
gałoby dalej i głębiej, byłoby płodniejsze pod 
każdym względem?" Nie, odpowiada Mi
sail. „Musi być tak, żeby silni nie ujarzmiali 
słabych, żeby mniejszość nie była wobec więk
szości pasożytem. :. a na to trzeba, żeby wszys
cy bez wyjątku - silni i słabi, bogaci i biedni -
równomiernie brali udział w walce o byt, każ
dy sam za siebie, a pod tym względem nie ma 
lepszego niwelującego środka, jak praca fi
zyczna w postaci powszechnego jej obowiąz
ku." - „A czy nie myśli pan, że jak wszyscy
w tej liczbie i najlepsi z ludzi, myśliciele i wiel
cy uczeni - biorąc udział każdy za siebie 

w walce o byt, zaczną tracić czas na tłuczenie 
kamieni i malowanie dachów, to może to za
grozić postępowi poważnym niebezpieczeń
stwem ?"4 - Dobrze postawiona kwestia, lecz 
nie aż tak dobrze, by rozmówca nie znalazł na 
to pytanie jeszcze lepszej lub przynajmniej rów
nie dobrej odpowiedzi. Skoro już mowa o po
stępie, zaczyna się dyskusja nad jego celami. 
Według doktora Błagowo, cele i granice postę
pu ogólnoludzkiego leżą w nieskończoności, 
dążenie zaś do celów określonych aktualny
mi koncepcjami, częściowe realizacje idei po
stępu uważa on za dowód ograniczenia. 

Cóż za argumentacja! Jes1i granice postępu 
znajdują się w nieskończoności, to cele postę
pu są nieokreślone. „ŻYć I NIE WIEDZIEĆ 00-

KŁADNIE, PO co SIĘ Żl'JE? A niechby. Ale to »nie 
wiedzieć« nie takie nudne, jak pana »wie
dzieć«. Wspinam się po drabinie, która nazy
wa się postępem, cywilizacją, kulturą, idę, idę, 
nie wiedząc dokładnie, ku czemu idę, ale do
prawdy, dla samej tej cudownej drabiny war
to żyć; a pan wie, po co żyje - po to, żeby jedni 
nie ujarzmiali drugich, żeby artysta i ten, kto 
rozrabia dla niego farby, jedli taki sarn obiad. 
Ale to jest przecież mieszczclńska, kuchenna, 
szara strona życia i dla niej tylko żyć, czyż to 
nie ohydne? Myśleć trzeba o wielkim X, któ
rego ludzkość spodziewa się w dalekiej przy
szłości ... " 

Błagowo dyskutuje z ferworem, ale jedno
cześnie widać, że zajęty jest jakąś uboczną 
myślą. „Pewno pańska siostra już nie przyjdzie 

- rzekł spoglądając na zegarek. - Była u nas 
wczoraj i mówiła, że będzie u pana." Przy
szedł więc po to, by zobaczyć się z jego sios
trą, w której jest zakochany, i mówi tylko 
dlatego, że na nią czeka. Ten ludzki motyw, 
który kryje się za jego słowami i daje się od
czytać z jego twarzy, sprawia, że wszystko, co 
powiada, zostaje potraktowane ironicznie 
i z uśmiechem zdeprecjonowane. Radykalna 
zmiana życia, do której dąży Misail, staje się 
bezwartościowa lub co najmniej problema
tyczna wskutek żałosnych rozczarowań, 

których młody człowiek doznał w rozmowie, 
oraz winy, jaką w związku z tym się obarcza; 
dialektyka jego rozmówcy sama się poddaje 
działaniu ironii przez to, że służy czekaniu na 
dziewczynę. Prawda życia, która przede 
wszystkim obowiązuje twórcę, deprecjonuje 
idee i poglądy. JEST z NATURY IRONICZNA i stąd 
łatwo o zarzut, że twórca, który ponad wszyst
ko ceni prawdę, nie ma własnego punktu wi
dzenia, że jest obojętny na dobro i zło, że brak 
mu ideałów i idei. Czechow zastrzega się 
przeciwko takim zarzutom. Jest przekonany, 
jak powiada, że czytelnik sam uzupełni bra
kujące w opowiadaniu, wyeliminowane z nie
go momenty „subiektywne", to znaczy oceny, 
wyraz postawy moralnej. Stąd zatem jego 
„lęk", niechęć wobec sławy, uczucie, iż z ta
lentem okłamuje swoich czytelników, ponie
waż nie umie odpowiedzieć na najważniejsze 
pytania? Skąd jego niesamowita zdolność 
przeobrażenia się w zrozpaczonego starca, 

który sobie uświadamia, że życiu jego brakło 
„ogólnej idei", że „nie ma nic", i który na bez
radne pytanie: „Co robić?" musi odpowie
dzieć: „Mówię szczerze - nie wiem". 

Jeśli prawda życia jest z natury ironiczna, 
to sztuka jest chyba z natury nihilistyczna? 
A jest przy tym tak pracowita! Sztuka jest jak 
gdyby pracą w stanie chemicznie czystym i jej 
kwintesencją, paradygmatem wszelkiej pracy, 
jest samą pracą, pracą w sobie. Nikt nie odda
wał się pracy tak jak on. Gorki powiedział, że 
nie znał człowieka, który by tak głęboko jak 
Czechow odczuwał znaczenie pracy jako pod
stawy wszelkiej kultury. Pracował istotnie nie
ustannie i niestrudzenie, wbrew swojej wątłej 
konstytucji, nie zważając na zżerającą siły cho
robę, pracował codziennie, aż do końca. Co 
więcej, wykonywał te bohaterską pracę mimo 
stałych wątpliwości co do jej sensu, mimo po
czucia winy, że brak jej centralnej „ogólnej 
idei", że na pytanie: „Co rabie'?" nie znajduje 
odpowiedzi, a obrazując życie i bawiąc, odwo
dzi jedynie uwagę od tego pytania. „Rysuje
my życie tylko takim, jakim jest - mówi -
i dalej ani rusz." Albo: „Tuk jak rzeczy stoją, 
życie artysty nie ma żadnego sensu, im wię
cej zaś ma talentu, tym dziwaczniejszą i tym 
bardziej niezrozumiałą staje się jego rola, gdyż 
praca jego służy tylko zabawianiu nieczyste
go drapieżnego zwierzęcia, wspierając tym sa
mym istniejący porządek". 

Istniejący porządek to nieznośne stosunki 
lat dziewięćdziesiątych w Rosji, stosunki, 



w których żyje Czechow. Ale ból, wątpli
wości co do sensu swojej pracy, wyczucie dzi
waczności i niezrozumiałości swojej roli jako 
artysty są ponadczasowe i nie związane z ów
czesnymi stosunkami w Rosji. „Stosunki" - to 
znaczy: złe stosunki, takie, które ujawniają 
beznadziejną przepaść między prawdą i rze
czywistością, istnieją zawsze, i Czechow tak
że dzisiaj ma towarzyszy niedoli, którzy nie 
czują się dobrze ze swoją sławą, ponieważ 
„bawią świat ginący, nie podając mu ani krop
li zbawiennej prawdy" (tak przynajmniej są
dzą), którzy równie dobrze jak on potrafią się 
wczuć w sędziwego starca z Nieciekawej histo
rii, a na pytanie: „Co robić?" - muszą pozo
stać dłużni odpowiedzi; nie umieją określić 
sensu swojej pracy, a mimo wszystko, pracu
ją do końca. 

To dziwne „mimo wszystko" musi prze
cież coś znaczyć; musi mieć jakiś sens, a tym 
samym musi mieć sens praca. Może właśnie 
w pracy - choćby zdawała się jedynie roz
rywką - tkwi coś moralnego, przydatnego, 
społecznego, co w końcu prowadzi do tej 
„zbawiennej prawdy'', po którą wyciąga dło
nie bezradny świat? Próbowałem mówić po
przednio o własnej inicjatywie literatury, o jej 
nieoczekiwanych następstwach, o tym, jak jej 
duch niechcący i nieoczekiwanie wtargnął do 
żartobliwego pisarstwa młodego Czechowa 
i mimo woli podniósł je moralnie. Ten proces 
trwa przez cale literackie życie Czechowa 
i stale się w jego twórczości przejawia. Jeden 

z jego biografów pisze: „Dla rozwoju Czecho
wa znamienne jest to, że wraz z osiągnięciem 
mistrzostwa formy występuje u niego zmiana 
stosunku do epoki. Zmiana ta określa wybór 
tematów, rysunek postaci, sposób prowadze
nia akcji i daje się z tego wszystkiego odczy
tać; co więcej, przez usta jego bohaterów 
wznosi się tu i ówdzie do świadomej refleksji, 
zezwalającej poznać nieomylny instynkt 
i subtelny dar rozróżniania między siłami, 

które wkrótce należeć będą do przeszłości, 
a tymi, które sięgają w przyszłość zalążkami 
nowych czasów". 

Co mnie w tej uwadze interesuje przede 
wszystkim, to stwierdzenie związku między 
osiągnięciem mistrzostwa FORMY a wzrostem 
moralno-krytycznej wrażliwości wobec epoki, 
to znaczy między potęgującym się wyczuciem 
tego, co społecznie skazane jest na zagła
dę i obumiera, oraz tego, co ma przyszłość -
a zatem związku pierwiastka estetycznego 
z etycznym. Czyż nie ten związek właśnie 
nadaje godność, sens i przydatność trudowi 
artysty, czyż nie wyjaśnia również niepospo
litego szacunku Czechowa do pracy w ogóle, 
potępienia wszelkiego próżniactwa i pasożyt
nictwa, coraz wyraźniejszej pogardy dla życia, 
które - jak powiada - „zbudowane jest na nie
wolnictwie"? 

Bardzo surowy osąd społeczeństwa miesz
czańsko-kapitalistycznego, które chlubi się 
przecież swoim humanizmem i nie chce na
wet słyszeć o niewolnictwie. Ale nasz autor 

objawia zdumiewającą ostrość spojrzenia na 
problematyczność postępu w humanizmie 
i społeczno-moralnych stosunkach, jakie zapa
nowały po wyzwoleniu chłopstwa w jego oj
czystej Rosji - w stosunkach, które nabrały 
tymczasem powszechniejszego znaczenia. 
„Równolegle z procesem stopniowego rozwo
ju idei humanitarnych - mówi ustami Misai
ła - można obserwować i stopniowy wzrost 
idei odmiennego rodzaju. Pańszczyzny nie 
ma, ale za to (mógłby też powiedzieć: właśnie 
dlatego) rośnie kapitalizm. I wśród rozkwi
tu idei wyzwoleńczej, tak jak za czasów Ba
tyja, większość karmi, odziewa i ochrania 
mniejszość, sama pozostając głodna, obdarta 
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i bezbronna. Taki porządek rzeczy doskonale 
współistnieje z wielkimi prądami i kierunkami 
myśli, bo SZTIJKA UJARZMIANIA LUDZI RÓWNIEŻ 
UOOSKONALA SIĘ STOPNIOWO. Nie bijemy już po 
stajniach naszych lokajów, ale nadajemy nie
wolnictwu bardziej subtelne formy, a przy
najmniej umiemy znajdować dla niego 
usprawiedliwienie w każdym konkretnym 
wypadku. Idee - ideami, ale gdyby obecnie, 
w końcu XIX wieku, można było zwalić na ro
botników także nasze najprzykrzejsze funkcje 
fizjologiczne, to byśmy je na nich złożyli i po
tem na nasze usprawiedliwienie mówilibyś
my, że jeśli najlepsi ludzie, myśliciele i wielcy 
uczeni zaczną tracić swój drogocenny czas na 
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te funkcje, to postępowi zagrozi poważniejsze 
niebezpieczeństwo." 

Oto przykład sposobu, w jaki Czechow 
szydzi z samozadowolenia rzekomo postępo
wego mieszczanina. Jako lekarz żywi zdecy
dowane lekceważenie dla półśrodków, które 
postępowy mieszczanill stosuje wobec chorób 
społecznych. Bardzo to komicznie wygląda, 
kiedy w noweli Zdarzenie z praktyki lekarskiej 
guwernantka w domu bogatego właściciela 
fabryki przy sterlecie i maderze zachwala bło
gosławieństwo owych półśrcxików. „Robotni
kom jest u nas bardzo dobrze - powiada. -
W zimie rokrocznie urządzamy w fabryce 
przedstawienia, robotnicy sami grają, no, poza 
tym odczyty z latarnią magiczną, doskonała 
stołówka, czego sobie jeszcze można życzyć .. . 
Bardzo nam są oddani i kiedy się dowiedzie
li, ż.e z Llzuchną jest gorzej, zamówili naboż.eń
stwo. Nieuczeni ludzie, a jednak też czują ... "s 
- Ten jednakowoż, który o przypadku ze swej 
praktyki opowiada, starszy lekarz doktor Ko
rolow (a zwie się właściwie Antoni Czechow), 
tylko potrząsa głową. „Patrząc na budynki 
i baraki, w których spali robotnicy, Korolow 
znów myślał o tym, o czym myślał zawsze, 
ilekroć widział fabryki. Niech sobie tam będą 
przedstawienia dla robotników, latarnie ma
giczne, lekarze zakładowi, wszelkie ulepsze
nia, a mimo wszystko robotnicy, których 
spotkał dzisiaj jadąc ze stacji, z wyglądu nie 
różnią się niczym od tych robotników, których 
widywał dawno, za lat dziecinnych, kiedy nie 

było jeszcze przedstawień fabrycznych i ulep
szeń. Jako medyk oceniający właściwie chro
niczne niedomagania, których podstawowa 
przyczyna jest nie zbadana, patrzał także na 
fabryki jak na dziwoląg, którego przyczyna 
jest równie nie znana i nie daje się usunąć, 
wszystkich zaś ulepszeń w egzystencji robot
ników fabrycznych nie uważał wprawdzie za 
zbędne, lecz utożsamiał je z leczeniem chorób 
nieuleczalnych." „Jes1i mamy już leczyć - po
wiedział - to oczywiście nie choroby, lecz ich 
przyc.iyny. Bo ambulatoria, szkoły, czytelnie 
i apteki w tych warunkach są również narzę
dziem ucisku - jestem o tym głęboko przeko
nany." Nie wolno jednak zapominać, ż.e mimo 
tego przekonania sam Czechow zakładał 
w swoim okręgu szkoły i szpitale. Ale nie dało 
mu to spokoju. Im dłużej żył i pisał, tym 
wyraźniej myśl jego krystalizowała się w na
stępującym zdaniu: „Najważniejsze - to wy
wrócić życie do góry nogami, wszystko poza 
tym nie ma znaczenia". 

Ale jak się to ma stać, kiedy stosunki są 
przecież czymś aż nadto „danym" z góry 
i wszystko ma swoją nieuniknioną koniecz
ność? Jak odpowiedzieć na pytanie: „Co ra
bie?" Niepokój płynący z tego pytania rozdziela 
się w nowelistyce Czechowa na wiele po
staci. We wspomnianej noweli Zdarzenie 
z praktyki lekarskiej pisarz znajduje określenie: 
„bezsenność godna szacunku". Do mądrej, nie
szczęśliwej panny, dziedziczki fabryki i mi
lionerki, która cierpi na bezsenność i miewa 

ataki nerwowe, zostaje wezwany doktor Ko
rolow. „Zdaje mi się, ż.e nie jestem wcale cho
ra - mówi ona - tylko wciąż się niepokoję 
i strach mnie ogarnia, bo tak musi być i ina
czej być nie może." Doktor dobrze wie, co 
należałoby jej odpowiedzieć - że mianowicie 
„dziewczyna powinna czym prędzej porzucić 
pięć budynków fabrycznych i milion ... porzu
cić tego szatana ... " Wie również dobrze, że 
ona tak myśli i czeka tylko, by potwierdził jej 
to ktoś, komu ufa. Ale jak jej to powiedzieć? 
Nikt nie ma odwagi pytać skazanych, dlacze
go zostali skazani; przykro jest także pytać 
ludzi bogatych, po co im tyle pieniędzy, dla
czego tak źle używają bogactwa, dlaczego zeń 
nie rezygnują nawet wtedy, gdy widzą w nim 
swoje nieszczęście; jeśli zaś zaczyna się kiedy 
o tym mówić, przebieg rozmowy bywa prze
ważnie wstydliwy, przykry, nudny. Dlatego 
Korolow odpowiada jej wprawdzie szczerze, 
ale pocieszająco: „Sytuacja właścicielki fabry
ki i bogatej dziedziczki ciąży pani, nie wierzy 
pani w swoje do tego prawo i dlatego nie sy
pia. Oczywiście, to lepsze niż gdyby była pani 
zadowolona ze swego losu, sypiała spokojnie 
i sądziła, że wszystko jest w najlepszym po-
17.ądku. p ANI BEZSENNOŚĆ JEST GODNA SZACUN

KU, tak czy owak stanowi dobry znak. Bo 
i prawda, za czasów naszych rodziców taka 
rozmowa, jaką w tej chwili prowadzimy, by
łaby nie do pomyślenia; oni po nocach nie roz
mawiali, ale spali mocno, my natomiast -
nasze pokolenie - źle sypiamy, męczymy się, 

dużo mówimy i wciąż usiłujemy rozstrzygnąć, 
czy mamy słuszność, czy nie. A dla naszych 
dzieci lub wnuków ta sprawa - sprawa tego, 
czy mają słuszność, czy nie - będzie już roz
strzygnięta. Będą się lepiej orientowali od nas. 
Piękne będzie życie za jakie pięćdziesiąt lat". 

Czy będzie? Należy przyznać, że człowiek 
jest niezbyt udaną istotą. Jego sumienie, na
leżące do sfery ducha, nigdy zapewne nie 
osiągnie pełnej harmonii z jego naturą, rzeczy
wistością, stanem społecznym i „bezsenność 
godna szacunku" zawsze będzie nawiedzała 
osoby, które z jakiegoś niejasnego powodu 
czują się odpowiedzialne za los i życie ludzi. 
Czechow jako artysta cierpiał na to bardziej 
niż ktokolwiek inny i cała jego twórczość była 
„bezsennością godną szacunku", szukaniem 
właściwej, zbawczej odpowiedzi na pytanie: 
„Co robić?" Trudno było ją znaleźć, jeśli 
w ogóle była to rzecz możliwa. Jedno tylko 
wiedział Czechow na pewno: ż.e najgorsze jest 
próżniactwo i ż.e człowiek musi pracować, po
nieważ próżniactwo oznacza korzystanie 
z cudzej pracy, wyzysk i ucisk. „Niechże pani 
wreszcie zrozumie - powiada w późnym opo
wiadaniu Narzeczona Sasza, który, jak Cze
chow, był gruźlikiem i miał wkrótce umrzeć, 
do Nadii, dziewczyny, która także nie może 
spać: - Niechże pani wreszcie zrozumie. Prze
cież jeśli pani, a także pani matka i pani babka 
nic nie robią, to znaczy, że musi za was pra
cować ktoś inny, ż.e pasożytujecie na kimś in
nym, a czy to w po17.ądku, czy to nie hańba? ... 



Droga, najmilsza, niech pani jedzie! Niech 
pani dowiedzie wszystkim, że to nieruchawe, 
szare, grzeszne życie pani obrzydło. Niechaj 
pani dowiedzie tego chociaż samej sobie ... 
Nigdy, przenigdy pani tego nie pożałuje. Wy
jedzie pani, będzie się uczyć i niechaj los ma 
panią w swej opiece. Kiedy zmieni pani swo
je życie, wszystko się zmieni. Najważniejsze 
- to całkiem zmienić życie, wszystko i.Ime 
nieważne. A więc pojedziemy jutro?" I Nadia 
rzeczywiście wyjeżdża. Opuszcza rodzinę, 
bezwartościowego człowieka, który jest jej na
rzeczonym, rezygnuje z małżeństwa i ucieka. 
Jest to ucieczka od więzów narzuconych jej 
przez własną klasę, od form życiowych, które 
odczuwa jako obumierające, fałszywe i „gizesz
ne", ucieczka powtarzająca się wiele razy 
w opowiadaniach Czechowa, ta sarna, na 
którą zdobywa się jeszcze w ostatniej chwili 
sędziwy Tołstoj. 

Gdy Nadia, zbiegła w świat narzeczona, 
znowu zjawia się w domu, wydaje się jej, „że 
w tym mieście dawno już wszystko się zesta
rzało, przeżyło, że wszystko, zda się, wyczekuje 
ni to końca, ni to początku czegoś młodego, 
świeżego. O, żeby prędzej, żeby nadeszło to 
życie nowe, jasne ... Przecież nadejdzie czas, 
kiedy z babcinego domu - tego domu, w któ
rym cztery służące muszą mieszkać w jednym 
suterenowym pokoju, w brudzie - nie zosta
nie ani śladu ... " Biedny Sasza powiedział jej 
przecież: „Nadejdzie chwila, kiedy z tego pani 
miasta nie zostanie kamień na kamieniu -

wszystko przewróci się do góry nogami, 
wszystko się odmieni jak za dotknięciem cza
rodziejskiej różdżki . A wtedy wyrosną tu ol
brzymie, wspaniałe dorny, cudowne parki, 
fontanny, niezwykli, cudowni ludzie ... i każ
dy będzie wiedział, po co żyje ... " 

Jest to jedna z euforycznych wizji przy
szłości, na jakie autor niekiedy pozwala sobie 
lub którejś ze swoich postaci, chociaż wie, że 
„życie jest problemem bez wyjścia". Mają one 
z lekka gorączkowy charakter i mogłyby czy
nić wrażenie subtelnych majaczeń gruźlika, 
gdy, na przykład, słyszymy „o czasach, być 
może, już bliskich, kiedy życie stanie się takie 
jasne i radosne, jak ten cichy niedzielny pora
nek". Zarysy tego obrazu przyszłej doskona
łości społecznej są mgliste. Jest to wizja, którą 
ma zrealizować praca oparta na zjednoczeniu 
prawdy i piękna. Ale czy w marzeniu Cze
chowa o olbrzymich, wspaniałych domach 
z cudownymi parkami i fontannami, które po
wstaną kiedyś zamiast będącego już przeżyt
kiem, czekającego tylko na swój koniec miasta, 
nie ma czegoś z socjalistycznego impetu bu
downictwa, którym współczesna Rosja, mimo 
strachu i wrogości, jakie wzbudza, imponuje 
Zachodowi? 

Czechow nie miał żadnego stosunku do 
klasy robotniczej, nie studiował Marksa. Nie 
był piewcą robotników, jak Gorki, jakkolwiek 
był piewcą pracy. Ale umiał wydobyć tony 
społecznego bólu, które wstrząsały sercem jego 
narodu, jak na przykład w owym ogromnie 
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smutnym obrazie obyczajowym Chłopi, gdzie 
podczas uroczystości religijnych od wsi do wsi 
obnosi się w procesji święty obraz „Matki 
Darzącej Życiem". „Olbrzymi tłum swoich 
i obcych wypłynął na ulicę, hałas, kurzawa, 
ścisk. .. wszyscy wyciągali ręce ku ikonie, żar
liwie wpatrywali się w nią i wołali z pła
czem: Matko Najświętsza, Obronicielko nasza. 
Wszyscy nagle jakby zrozumieli, że między 
niebem a ziemią nie ma pustki, że jeszcze nie 
wszystko zagarnęli bogacze i możni, że istnieje 
obrona przed krzywdą, przed okropną niewcr 
lą, przed nędzą ciężką nie do zniesienia, przed 
straszliwą wódką. Matko Najświętsza, Obrcr 
nicielko ... Ale nabożeństwo się skończyło, 
ikonę wniesiono i znów wszystko potoczyło 
się po dawnemu, znowu z karczmy dolatywa
ły ordynarne pijackie okrzyki." 

Jest to prawdziwy Czechow, tak w swoim 
wzruszeniu, jak w rozgoryczeniu, boli go, iż 
wszystko wciąż jeszcze toczy się po staremu, 
i wcale bym się nie dziwił, gdyby na takich 
właśnie opisach opierała się popularność tego 
pisarza, która znalazła niemal zaskakujący 
wyraz po jego śmierci i na pogrzebie w Mos
kwie. Jedno z praworządnie myślących pism 
uznało za stosowne zrobić uwagę, że ten 
Antoni Czechow także należał zapewne do 
owych „zwiastunów rewolucyjnej burzy". 

Nie wyglądał jak zwiastun burzy, nie 
wyglądał jak mużyk, który stał się geniuszem, 
niczym Tołstoj, ani jak blady przestępca 

Nietzschego. Podobizny przedstawiają smuk
łego mężczyznę w stroju z końca XIX wieku, 
w sztywnym kołnierzyku, w binoklach na 
sznurku, ze spiczastą bródką; rysy miał regu
larne, trochę naznaczone cierpieniem i łagod
nie malancholijne. Rysy te wyrażają mądrą 
uwagę, bezpretensjonalność, sceptycyzm 
i dobroć. Jest to twarz, postawa człowieka, 
który nie ma przesadnego mniemania o sobie. 
Ani śladu zarozumiałości. Jeśli zaś nawet 
mądrość głoszoną przez Tołstoja odczuwał 
jako „despotyczną", a dzieła Dostojewskiego 
uważał za „dobre, ale za mało skromne, pre
tensjonalne", to można sobie wyobrazić, jak 
groteskową musiała mu się wydawać nadęta 
pustka. Ilekroć ją przedstawia, osiąga niepos
polity komizm . .Kilkadziesiąt lat temu widzia
łem w Monachium jedną z jego sztuk, tych 
sztuk mówionych szeptem, które żyją tylko 
wyczuciem rzeczy bliskich śmierci, już nie
możliwych, a jeśli jeszcze istniejących, to fik
cyjnie, jak byt klasy ziemiańskiej, i w których 
wszystkie dramatyczne spięcia i efekty zosta
ły zastąpione najsilniejszą i najsubtelniejszą in
tensywnością lirycznego nastroju, nastroju 
końca i pożegnania. Otóż jedną z tych sztuk, 
Wujaszka Vimię, widziałem na scenie. Występu
je tam pewna zgrzybiała sława, skarykaturowa
ny bohater Nieciekawej historii - emerytowany 
profesor i tajny radca, który pisze o sztuce, nic 
a nic z niej nie rozumiejąc, a poza tym tyrani
zuje cały dom hałaśliwością zramolałego star
ca, pozornym dostojeństwem i pogardą - zero 



pełne urojonej wielkości. Pewna poczciwa ko
bieta, która mówi, całując go przy pożegnaniu: 
.„ALEKSANDRZE, SFOTOGRAFUJ SIĘ JESZCZE RAZ 

i przyślij mi zdjęcie. Wiesz przecież, jak jesteś 
mi drogi"6. Odtąd zawsze się śmieję, ilekroć 
przypominam sobie to: „Aleksandrze, sfoto
grafuj się jeszcze raz", i Czechow jest ternu 
winien, jeśli myślę czasem o kimś: „Ten też po
winien się sfotografować". 

No cóż, Czechow sarn dawał się fotogra
fować, jeśli tak być musiało, i są to dokumenty 
absolutnej bezpretensjonalności. Nie świadczą 
o rozwichrzonym życiu wewnętrznym - wy
daje się, jakby ten człowiek był zbyt skromny, 
by przeżywać namiętne uczucia. W życiorysie 
Czechowa brak wielkich romansów i bio
grafowie odnoszą wrażenie, że jakkolwiek 
umiał opowiadać o miłości, sarn nigdy nie 
oszalał dla kobiety. W Mielichowie, na wsi, za
kochała się w nim śmiertelnie ładna, pełna 
temperamentu dziewczyna, bawiąca tam częs
to w gościnie, Lidia Mizinowa, i Czechow za
czął z nią nawet korespondować. Lecz jego 
listy miłosne były podobno utrzymane w tonie 
ironicznym i zdradzały lęk przed każdym 
głębszym uczuciem, lęk wypływający może 
z jego choroby. Piękna Lidia sama wyznała, że 
dwa razy odtrącił ją, po czym zadowoliła się 
innym, żonatym zresztą, bywalcem Mielicho
wa - Potapienką. Nie mogła sobie dać rady 
z Czechowem, on natomiast poradził sobie 
z całą sprawą - wplótł ten epizod do najczęś
ciej grywanej u nas sztuki Cz.ajka. 

Ożenił się dopiero na trzy lata przed śmier
cią; małżeństwo doszło do skutku dzięki 
jego bliskim stosunkom z Moskiewskim Tea
trem Artystycznym oraz przyjaźni ze Stanis
ławskim, wybranką zaś była utalentowana 
aktorka Olga KrUpper. Z.a.chowały się również 
pisane do niej listy, lecz i one odznacza
ją się najwyższą ostrożnością w wyrażaniu 
uczuć i utrzymane są w tonie żartobliwie-iro
nicznym. 

Te ostatnie lata na Krymie, w Jałcie, gdzie 
zmuszony był mieszkać z powodu choroby 
płuc, gdzie odwiedzał go cały Teatr Artystycz
ny, żeby mu grać jego sztuki, były może -
dzięki małżeństwu, dzięki przyjaźni z Gor
kim, a także dzięki zaszczytnym kontaktom 
z Lwem Tołstojem, który przebywał na rekon
walescencji w pałacyku w pobliżu Jałty- naj
szczęśliwszymi latami w życiu Czechowa. 
Chory pisarz cieszył się jak dziecko, gdy wy
brano go honorowym członkiem wydziału li
teratury pięknej Petersburskiej Akademii 
Nauk. Ale gdy w dwa lata później rząd nie 
dopuścił do wyboru Gorkiego z powodu jego 
radykalnych poglądów, Czechow - tak jak Ko
rolenko - na znak protestu zrtekł się swego 
honorowego członkostwa. Jego ostatnią nowe
lą była Narzeczona (1903), ostatnim dramatem 
Wiśniowy sad, utwory, w których geniusz -
spoglądając z determinacją na bliski kres i nie 
ulegając grozie swej choroby i śmierci - jeszcze 
na skraju grobu głosi nadzieję. W dziele je
go życia, mimo że rezygnującym z epickiej 

monumentalności, mieści się cała rozległa Ro
sja ze swą odwieczną naturą i beznadziejną 
nienaturalnością przedrewolucyjnych stosun
ków społecznych: „Bezczelność i nieróbstwo 
możnych, ciemnota i zwierzęce otępienie sła
bych, wokół straszliwa nędza, ucisk, zwyrod
nienie, pijaństwo, bigoteria, zakłamanie .. . " 
Ale im bliżej końca, tym bardziej wzruszają
co rozjaśnia się ten mroczny obraz serdecz
nym i tkliwym światłem wiary w przyszłość, 
pełen miłości wzrok pisarza coraz wyraźniej 
dostrzega nadchodzące dumne, wolne i czyn
ne społeczeństwo ludzkie, „nowe, wyższe, ro
zumne formy życia, u którego wrót może już 
nawet stoimy i które czasami przeczuwamy". 

„Żegnaj, drogi Saszo" - mówi Nadia, „na
rzeczona", do zmarłego, który skłonił ją do 
ucieczki od fałszywego życia. „I widziała 
przed sobą życie nowe, wolne, bezkresne, i to 
życie niewyraźne jeszcze, pełne tajemnic za
chwycało ją, kusiło." 

Słowa te napisał umierający i może to, co 
woła w nich i kusi, jest tylko tajemnicą śmier
ci. A może jednak wierzymy, że tęsknota poe
ty rzeczywiście zdoła przeobrazić życie? 

Pragnę powiedzieć, że pisałem te słowa 
z głęboką sympatią . Urzekła mnie twórczość 
Czechowa. Ironiczny stosunek wobec sławy, 
wątpliwości co do sensu i wartości swoich po
czynań, niewiara w swoją wielkość - mają 
w sobie tyle cichej, skromnej wielkości. „Nie
zadowolenie z siebie - mawiał - to podstawa 

każdego prawdziwego talentu." W tym zda
niu skromność zmienia się jednak w coś po
zytywnego. Znaczy ono bowiem: „Ciesz się ze 
swego niezadowolenia. To dowód, że jesteś 
czymś więcej niż ludzie zadowoleni z siebie, 
może nawet jesteś wielki". Ale to w niczym 
nie umniejsza szczerości zwątpienia i niezado
wolenia, i praca, wierna, niestrudzona praca 
aż do końca, w przeświadczeniu, że nie ma 
odpowiedzi na ostateczne pytania, praca 
z wyrzutem sumienia, że okłamuje się czytel
nika - nadal wyraża tę osobliwą postawę 
„mimo wszystko". Bo tak też jest: „człowiek 
bawi historiami skazany na zagładę świat, nie 
dając mu ani śladu zbawiennej prawdy". Na 
pytanie biednej Katii: „Co robić?" - odpowie
dzieć można tylko: „Szczerze mówię - nie 
wiem". A jednak się pracuje, opowiada histo
rie i daje kształt prawdzie, w niejasnej nadziei, 
niemal pewności, że prawda i pogodna forma 
potrafią wpłynąć na dusze wyzwalająca, przy
gotować świat do lepszego, piękniejszego i ro
zumniejszego życia. 
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Nie jestem fatalistą, lecz pewne sekciarskie wierzenie po
budza we mnie mroczne przekonanie: śmierć zabiera człowie
ka wtedy, gdy wszystko -i dobre, i złe - co mogło otrzymać od 
niego życie, zostało dokonane, miara spraw wyczerpana i obli
cze jego jest jasne przed Bogiem. 

I jeszcze sądzę, że absolutna prawda na ziemi nie istnieje, i dla
tego ważne jest nie to, o czym pisarz pisze, nie te prawdy, które 
jakoby odkrywa, lecz jego własna osobowość, o ile jest wielka 
i niepowtarzalna. 

Mając na myśli te dwie przesłanki, twierdzę, że Czechow od
szedł w sarn czas, i powinien był odejść. 

Pewnego razu, w jesienną słotę, idąc dzielnicą Petersburga, 
podniosłem z chodnika skrawek papieru, na którym niezbyt 
biegły w piśmie człowiek wypisał tytuły książek, które chciał 
wypożyczyć z biblioteki. Było tam napisane: wziąć to i to, i „trzeci 
tom Czechowa-miłego człowieka"! 

W tych czasach wiele mówiło się o tym, że człowiek brzmi 
bardzo dumnie, i z milionów chuliganów, cnotliwych mieszczu
chów, żołnierzy, chłopów, kupców, urzędników, popów i carów 
próbowano ulepić wzniosłą postać człowieka. Włożono w to 
wiele wysiłku i wiele hałasu, lecz wzniosła postać jakoś nie wy
chodziła i w fatalny sposób, poprzez własną siłę, hardość, sa
mowolę i frustracje, stawała się wzniosłą trywialnością, pragnącą 
pluć na cały świat i plującą na swój napchany brzuch. 

Na człowieka wkładano płaszcz indywidualizmu, ubierano 
w chiton chrześcijanina, wciskano do ręki czerwony sztandar to
warzysza, czyniono zeń nagiego anarchistę na nagiej ziemi, a on, 
ubrany czy nagi, zawsze okazywał się, jeśli nie bestią nad bestie, 
to świnią nad świnie. Jak zawsze, przychodząc na świat, człowiek 
stawał się ciężarem dla siebie i innych i regularnie powiększał 
swoją osobą szeregi albo złych ludzi, z których powodu żyć się 

nie chce, albo bardzo dobrych i zasadni
czych, z którymi żyć nie zawsze się da. 

Długo zastanawiałem się nad tym, jaki 
w końcu powinien być człowiek, aby z jego 
osobowości nie wystawały na wszystkie 
strony ostre krawędzie, wprost pod żebra 
bliźniego swego. I tylko ujrzawszy ten skra
wek papieru, na którym jakiś mój naiwny 
brat zawołał z głębi swego prostego serca 
do Czechowa: „miły"! - coś chyba zrozu
miałem i obmyśliłem dla siebie prawdziwe
go człowieka. 

Nie jest to wzniosła postać, dzięki Bo
gu, albowiem od wzniosłości wszelkiego ro
dzaju na tej ziemi aż mdli. Jest to jednak 
człowiek, który za życia wywołuje chęć 
zbliżenia się do niego, a po śmierci staje 
się potrzebą cichej rozmowy o nim, aby 
w nieuchwytnym obcowaniu przenieść z je
go osobowości do swojej coś bardzo cen
nego. 

Takim człowiekiem był Czechow. 
Nie zdążyłem go poznać osobiście, jako 

że moja droga twórcza rozpoczęła się nie
omal dokładnie w roku jego śmierci, lecz 
znam go lepiej od tych, z którymi miałem 
nieszczęście obcować na co dzień . Znam, 
albowiem każdy, kto znał Czechowa, na 
wspomnienie o nim staje się czuły, zamyś
lony, zaintrygowany i dużo mówi o nim, 
starając się powiedzieć coś szczególnego, 

co w ludzkim języku nawet nazwy nie ma; 
a ci wszyscy, którzy go nie znali, pytają 
o niego i, słuchając, stają się spokojniejsi, 
delikatniejsi i jakby lepsi. 

Urok Czechowa winien pozostać taki 
wyjątkowy i zachować tę szczególną sub
telność, albowiem łączy w sobie najlepsze, 
najbardziej ujmujące właściwości ducha 
ludzkiego. 

Miał subtelne poczucie humoru, szero
kie spojrzenie na wszystkie sprawy, umiał 
bez spadania całym ciężarem na jeden 
punkt, jak czyni to niejeden słoń myśli, 
lekko podążać myślą za zakrętami życia 
z jego radościami, nieszczęściem, poezją, 
nudą, głupotą, tragicznością, złożonością 

i prostotą. 
Był dobry i nie sentymentalny, albo

wiem do nikogo nie żywił urazy, lecz tak
że nikogo nie kochał ponad miarę. Był 
delikatny i nie ckliwy, z życzliw;ą ironią 
odnosił się do wszystkiego, co porusza 
swym pięknem i wywołuje współczucie 
swą kruchością i krótkowiecznością, jak 
wszystko na tej ziemi. Był kulturalny 
w każdym calu i po prostu naturalny, jak 
dziecko. Był wielkim artystą - wesoło

-smutnym i smutno-wesołym - i czytając 
jego opowiadania, chce się i płakać, i śmiać 
nad tym niewolniczym tragizmem, które
mu na imię życie ludzkie. Był cichy, nie 



grzmiał, jak dzwon spiżowy, lecz głos jego 
docierał równo do tych, co dobrze słyszą, 

i do tych, co nie słyszą wcale. 
Każdy drobiazg życiowy, którego on 

dotykał lub który dotykał jego, nabierał 
owej szczególnej, ujmującej właściwości. 

Tej wiosny odwiedziłem dom Czechowa 
w Jałcie. 

Zapadał zmierzch i w białym domu, za 
którym rozciągało się zasypiające morze 
i migotliwe ognie wesołego miasteczka, 
było cicho jak na cmentarzu. Jak czarni 
mnisi, zatopieni w modlitwie, rysowały się 
na dole cyprysy i wolniutko szły ku morzu, 
a sad, w którym siedziałem, był jakiś szcze
gólny, czechowowski: drzewa wszystkie 
delikatne, wysmukłe, ścieżki proste, zadu
mane, i kroczył po nich oswojony żuraw 
Czechowa, ptak poważny i samotny. 

W dornu było wszystko jak za życia Cze
chowa i wydawało się, że on dopiero co 
wyszedł za drzwi. Zaskakiwała prostota 
i wygoda, z jaką był urządzony, gdzie było 
wszystko, co ułatwia życia, i niczego, co 
przeszkadza, wymaga zachodu i zbytniej 
uwagi. Tak będzie mieszkał kiedyś prawdzi
wie kulturalny człowiek. 

Odszedłem, unosząc w duszy cichy 
smutek, że człowiek może być zadzi
wiająco dobry, zostawiać na wszystkim 
czego dotknie szczególny ślad ujmującej 

duchowości i mentalności, i taki człowiek 
umiera, jak wszyscy. 

I wtedy przyszła mi do głowy myśl, że 
Czechow umarł w samą porę. 

Nie na tym polegała wielkość Czechowa, 
że był pisarzem i napisał W parowie, Pojedy
nek i coś jeszcze, nie na tym polegał rozwój 
jego osobowości, że do długiego spisu swo
ich utworów dodał Archijereja, Narzeczonq 
i Wiśniowy sad, a na tym, że sam był takim, 
jakim był, a nie innym. 

Gdyby żył jeszcze tysiąc lat, do jego wize
runku, który nakreślił własnym życiem, nie 
doszłyby żadne nowe rysy, bo gdyby nawet 
niczego nie powtarzały i istotnie były nowe, 
to powstałby nowy wizerunek, zapewne 
jeszcze bardziej wzniosły i jeszcze bardziej 
doskonały, lecz inny. A wraz z nim zniknął
by ten, który mamy i na który ceny nie ma. 

I gdyby napisał jeszcze tysiąc wspania
łych rzeczy i wszystkie istotnie były nowe, 
stanowiąc chociażby rozwinięcie brawu
rowej nutki co zabrzmiała w Narzeczonej, 
mielibyśmy pisarza, być może, większego, 
bardziej utalentowanego, lecz stracilibyś
my Czechowa już w pełni uformowanego, 
który wzniósł się na szczyty tego melancho
lijnego piękna, jakie niesie ze sobą wiosen
ny zmierzch, jakie znika wraz ze wschodem 
słońca, lecz pozostaje drogie człowiekowi 
nie mniej niż jasny dzień. 

Tak zabrzmi czasami pojedyncza struna i pęknie z prze
ciągłym zamierającym dźwiękiem . Być może, gdyby nie 
pękła, dźwięk urósłby w potężną symfonię, połączył się 
z tysiącem innych dźwięków i stał się majestatyczny i pełny, 
lecz dźwięk zerwanej struny nie rozległ się w powietrzu 
i to szczególne melancholijne piękno, które ludzie słyszą 
w dźwięku zerwanej struny, nie dotarło do nich. 

A tymczasem dojrzewała epoka kaźni, terroru, ekspro
priacji, anarchizmu, powstania mas, obalania martwych 
i żywych idoli, i każdy człowiek, na miarę swoich potrzeb 
duchowych, winien odmienić część swej duszy, szukając 
w niej odpowiedzi - na wszystkie męki i krew przemijające
go czasu. 

I dlatego, gdy dochodzą mnie głosy, że Czechow umarł 
w rozkwicie talentu, że mógłby jeszcze wiele dokonać, że wy
roki losu są niesprawiedliwe a śmierć Czechowa absurdal
na, słucham tego ze zdziwieniem. 

1906 
Przekład 

Czesław Andruszko 

Michał Arcybaszew - urodził się w guberni charkowskiej, 
w 1878 roku. Wybitny przedstawiciel rosyjskiego modernizmu, 
autor licznych utworów prozatorskich i dramatycznych, w tym 
głośnej powieści Sanin (1907), w której światu ludzkiej bezna
dziei w duchu czechowowskim otwarcie przeciwstawił erotykę. 
W póiniejszych utworach podważał sens istnienia w ogóle, pro
pagujqc ideę samobójstwa. Po rewolucji wyemigrował do War
swwy, gdzie próbował zorganizować opór przeciw bolszewikom. 
Tutaj zmarł w 1927 roku. Jego twórczość wywarła znaczqcy 
wpływ na prozę Stefana Żeromskiego . 



Gdyby w paru słowach określić jego tendencję, należałoby 
powiedzieć: Czechow był PIEWCĄ BEZNADZIEI. Wytrwale, posęp
nie, jednostajnie w ciągu całej swej, prawie 25-letniej działal
ności literackiej czynił tylko jedno: w taki lub inny sposób zabijał 
ludzką nadzieję. W tym, według mnie, tkwi istota jego twór
czości. 

Wybiegając nieco do przodu, wskażę już teraz na jego kome
dię Czajka, w której, na przekór wszelkim konwencjom literac
kim, podstawą akcji staje się nie logiczne następstwo uczuć, nie 
związek przyczynowy pomiędzy tym, co było, a tym, co się wy
darzy, lecz nagi, DEMONSIBACYJNIE wystawiony na pokaz PRZYPA

DEK. Czytając dramat, czasami odnosi się wrażenie, że mamy 
przed sobą numer gazety z niekończącym się szeregiem faits 
divers, spiętrzonych bez jakiegokolwiek widocznego porządku 
i uprzednio przygotowanego planu. We wszystkim i wszędzie 
panuje wszechwładny przypadek, rzucający tym razem śmiałe 
wyzwanie wszelkim światopoglądom. W tym, podkreślam, naj
większa oryginalność i - co może wydać się dziwne - źródło jego 
najtragiczniejszych odczuć. Nie chciał być oryginalny, czynił nad
ludzkie wysiłki, aby być jak inni - lecz przed losem uciec się 
nie da! Iluż to ludzi, szczególnie wśród pisarzy, ze skóry wyłazi, 
aby nie upodobnić się do innych, i mimo to nie są w stanie uwol
nić się od szablonu - a Czechow, wbrew własnej woli, stał się 
oryginalny! 

Każdy „światopogląd" filozoficzny, zgodnie z tym jak roz
strzyga ogólną kwestię bytu człowieka, usiłuje w ten czy in
ny sposób nadać kierunek naszemu życiu. Ale my nie mamy 
ani sił, ani danych, żeby rozstrzygać ogólną kwestię, a zatem 

wszystkie nasze moralne wnioski będą 
mniej lub bardziej (to znaczy, szczerze 
mówiąc, tylko bardziej) dowolne i będą 
świadczyły jedynie o naszych uprzedze
niach, jeżeli jesteśmy z natury bojaźliwi, 
albo o naszych skłonnościach i gustach, je
żeli zwykliśmy ufać sobie. Jednakże pod
trzymywanie uprzedzeń jest rzeczą mamą 
i niegodną człowieka. Nikt chyba temu nie 
zaprzeczy. I dlatego przestańmy się mar
twić z tego powodu, że nasze zapatrywa
nia są sprzeczne, a zacznijmy sobie życzyć, 
żeby tych sprzeczności było z czasem jak 
najwięcej. Prawdy nie ma. Można tylko 
przypuszczać, że prawda jest w zmiennych 
upodobaniach człowieka. A że warunki 
wspólnego istnienia (społeczne) tego wy
magają, starajmy się osiągnąć porozumie
nie, ale ani trochę więcej. Wszelka umowa 
nie spowodowana koniecznością będzie 
występkiem wobec Ducha Świętego. 

Jedyną filozofią, z którą Czechow po
ważnie się liczył i dlatego zajadle zwalczał, 
był materializm pozytywistyczny. Właśnie 
pozyfywistyczny, tzn. ograniczony, nie pre
tendujący do spójności teoriopoznawczej . 
Całym swym jestestwem odczuwał Cze
chow straszliwą zależność żywego czło-

wieka od niewidzialnych, lecz władczych 
i bezdusznych, sił przyrody, a przecież ma
terializm, w szczególności materializm na
ukowy, nie uganiający się za ostatnim 
słowem i logiczną spójnością, sprowadza 
się wyłącznie do nakreślenia zewnętrznych 
warunków bytowania. Co dnia, co godzi
nę, nawet co minutę doświadczenie prze
konuje nas, że samotny słaby człowiek 
w konfrontacji z prawami natury musi się 
stale dostosowywać i ustępować, ustępo
wać, ustępować. 



Czechow mówi prawdę nie z miłości 
czy szacunku do „prawdy" i nie dlatego, 
że obowiązek każe nam, jak myślał Kant, 
nigdy nie kłamać, choćby nawet groziła 
śmierć. 

Nie ma też Czechow tej skłonności, 

która tak często popycha do szalonego 
zuchwalstwa dusze młode i pełne żaru: 
wyprostować się jak struna, głowę nosić 
wysoko. Odwrotnie, Czechow zawsze cho
dzi zgarbiony, z głową zwieszoną i nigdy 
nie zwraca oczu ku niebu, bo nie ma tam 
dla niego żadnych wróżb. I jeżeli mówi 
prawdę, to tylko dlatego, że nie odurza go 
już najlepsze kłamstwo, chocby nawet 
przyjmował je nie w małych dawkach, ja
kie zaleca idealizm, ale wychylał antałami 
- w niezmiernych ilościach. Czułby tylko 
gorycz, ale nie mogłoby mu zaszumieć 
w głowie, jak Schillerowi, Dostojewskiemu 
czy nawet Sokratesowi, który - jak wiado
mo - mógł pić wina ile chciał, popadał 
jednak w zamroczenie od najpospolitszego 
kłamstwa. 

Czechowowscy bohaterowie boją się 

światła, czechowowscy bohaterowie są sa
motni. Wstydzą się swej beznadziei i wie
dzą, że ludzie nie mogą im pomóc. Dokądś 

podążają, być może, nawet do przodu, lecz 
nikogo do siebie nie wołają. Wszystko zo
stało im zabrane i wszystko muszą stwo
rzyć. Prawdopodobnie stąd bierze się ta ich 
pogarda, jaką żywią wobec najcenniejszych 
przejawów zwyczajnej ludzkiej twórczości. 
O czymkolwiek rozmawialibyście z czecho
wowskim bohaterem, zawsze usłyszycie tę 
samą odpowiedź: NIKT NICZEGO NIE JFST w STA

NIE MNIE NAuczyć. Proponujecie mu nowe 
spojrzenie na świat, lecz on z pierwszych 
już słów wyczuwa, że polega to na próbie 
przełożenia na nowy sposób starych cegieł 
i kamieni, i niecierpliwie, często ordynar
nie, odwraca się od was. 

Czechow nie jest, oczywiście, jedynym 
pisarzem, który na wątek swoich utworów 
wybrał śmierć. Rzecz jednak nie w samym 
wątku, a w tym, jak ten wątek jest trak
towany. Czechow rozumiał to tak: „We 
wszystkich myślach, uczuciach i pojęciach, 
w których wyrażam świat, nie istnieje nic 
takiego, co wiązałoby je w całość. Każde 
uczucie i każda myśl istnieje we mnie osob
no, i w każdym z moich sądów o nauce, li
teraturze, uczniach - nawet we wszystkich 
obrazach, które podsuwa mi wyobraźnia -
najbardziej wytrawny analityk nie znajdzie 

ani krzty tego, co się nazywa wspólną ideą, 
bogiem żywego człowieka. A skoro tego 
nie ma, to znaczy, że nie ma niczego. Przy 
takim ubóstwie wystarczyło wielkie cierpie
nie, strach przed śmiercią, wpływ okolicz
ności i ludzi, aby wszystko to, co uważałem 
przedtem za swój światopogląd i w czym 
upatrywałem sens i radość życia, prze
wróciło się do góry dnem i rozleciało na ka
wałki". W przytoczonych słowach wyraża 
się jedna z „najnowszych" myśli Czecho-

wa, według której kształtuje się cała jego 
dalsza twórczość. 

O nowym życiu u Czechowa mówią tyl
ko ludzie młodzi, bardzo młodzi i nie
doświadczeni. Wciąż marzą o szczęściu, 
zmianach na lepsze, świetle, radościach. 
Lecą bez zastanowienia wprost w ogień 
i giną w nim, jak ginie nierozumna ćma. 
W Czajce to Zarieczna i Trieplew, w innych 
utworach - inni bohaterowie, kobiety 
i mężczyźni. Wszyscy czegoś poszukują, do 
czegoś dążą, lecz wszyscy czynią nie to, 
co trzeba. Każdy z osobna, każdy pochło
nięty własnym życiem i obojętny na ży
cie innych. I dziwna rzecz dzieje się 

z czechowowskimi bohaterami: wytężają 
do granic możliwości wszystkie swoje siły 
wewnętrzne, lecz rezultatów zewnętrznych 
nie osiągają żadnych. Wszyscy są godni po
żałowania. Kobieta zażywa tabaki, jest nie
chlujnie ubrana, nieuczesana, nieciekawa. 
Mężczyzna co chwila wybucha, zrzędzi, 
pije wódkę, naprzykrza się otoczeniu. 
Mówią niedorzecznie i postępują niedo
rzecznie. Dostosować do siebie świata ze
wnętrznego nie potrafią i zapewne nie 
chcą. Materia i energia łączą się według 
własnych zasad - ludzie żyją według włas
nych, jak gdyby materia i energia w ogóle 
nie istniały. W tym względzie czechowow
ska inteligencja niczym się nie różni od 



niepiśmiennych chłopów i półpiśmiennych 
mieszczan. We dworach żyje się tak samo, 
jak na zapadłej wsi. Nikt nie wierzy w to, 
że zmieniając warunki zewnętrzne można 
odmienić własny los. Wszędzie panuje nie 
do końca może uświadomione, lecz głębo
ko zakorzenione przeświadczenie, że wola 
musi być kierowana na cele nie mające nic 
wspólnego ze służeniem ludzkości. Gorzej 
- takie służenie uważa się za wroga wo
li, wroga człowieka. Trzeba psuć, gryźć, 
niszczyć, burzyć. Spokojnie zastanawiać się, 
przewidywać przyszłość - nie wolno! Trze
ba tłuc, bez końca tłuc głową o ścianę. Do 
czego to prowadzi? I czy doprowadzi do 
czegokolwiek? Koniec to czy początek? 

Za jeden z najbardziej charakterystycz
nych dla Czechowa i zarazem najpiękniej
szych jego utworów uznać należy sztukę 
Czajka. W niej najdobitniej wyrażony został 
prawdziwy stosunek artysty do życia. Tu
taj wszystkie postacie są albo ślepe i boją 
się ruszyć z miejsca, aby nie zgubić drogi 
do domu, albo to półwariaci, pędzący na 
łeb, na szyję nie wiadomo dokąd i po co. 
Znakomita artystka Arkadina jak zębami 
wczepiła się w swoje siedemdziesiąt tysię
cy, swoją sławę i ostatniego kochanka. Tri-

gorin - także znany pisarz - całymi dnia
mi pisze, pisze i pisze, nie wiedząc po co 
i dlaczego to czyni. Ludzie czytają i chwalą 
jego utwory, a on już nie należy do siebie; 
jak przewoźnik Marko z bajki miota się 
i wozi pasażerów od brzegu do brzegu. 
I rzeka, i łódka, i pasażerowie obrzydli mu 
śmiertelnie - lecz jak się ich pozbyć? Rzu
cić wiosła pierwszemu napotkanemu - to 
rozwiązanie najprostsze, lecz po nim, jak 
w bajce, trzeba iść do nieba. Nie tylko Tri
gorin - wszyscy niezbyt młodzi ludzie 
w utworach Czechowa przypominają prze
woźnika Marka. Swoje zajęcie uważają za 
całkiem zbędne, lecz, jak zahipnotyzowani, 
nie mogą wyrwać się spod władzy obcej im 
siły. Jednostajny, miarowy, przytłaczający 
rytm życia uśpił ich świadomość i wolę. 
Czechow wszędzie podkreśla tę dziwną 
i zagadkową cechę ludzkiej egzystencji. 

Przekład 

Czesław Andruszko 
Nina Karson 

Szymon Szechter 
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