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Nnsz Czechow 

... Kiedy człowiek idzie na „naszego" Cze
chowa, to tak, jakby szedł do domu. Idziemy 
na „naszego" Czechowa tak, jak chodzimy na 
„naszego" Hamleta, Makbeta itd ... - napisał 

w latach 60. jeden z angielskich krytyków tea
tralnych, dając w ten sposób świadectwo pozy
cji jaką twórczość tego rosyjskiego dramatur
ga zajmuje w dziejach dramatu i teatru świa
towego. Obok Tołstoja, Turgieniewa, Dosto
jewskiego i Gogola jest bowiem Czechow 
jednym z tych pisarzy, dzięki którym literatu
ra rosyjska zyskała światowy rozgłos i liczne 
grono miłośników w wielu krajach. 

Wpływ Czechowa na dramaturgię i teatr, 
zainicjowany występami Moskiewskiego Tea
tru Artystycznego (słynnego MChAT-u, zało
żonego przez Konstantego Stanisławskiego 
i Włodzimierza Niemirowicza-Danczenkę) w 
Europie i Ameryce, jest trudny do przecenie
nia, zwłaszcza w odniesieniu do dramatu ame
rykańskiego ... 



Do dzisiaj utwory Czechowa należą do 
„żelaznego repertuaru" teatralnego na całym 
świecie. 

Stało się tak pomimo niezwykle silnych 
związków, jakie łączą dramaty Czechowa z 
epoką, w której powstały. Odczytywane histo
rycznie i socjologicznie są beznamiętną z pozo
ru kroniką ostatnich dwóch dziesięcioleci XIX 
wieku w Rosji, wyrazem tendencji i nastro
jów rosyjskiej inteligencji owego czasu, kiedy 
na schyłek porządku feudalnego i początki dra
pieżnego kapitalizmu nakładał się niepokój, 
jaki z perspektywy dzisiejszej wydaje się nie
jasnym przeczuciem bolszewickiego przewro
tu i jego tragicznych konsekwencji. 

Z polskiej perspektywy ową „międzyepo
kę", kiedy w tej części Europy zaczynała rodzić 
się nowoczesność, sportretował Bolesław Prus 
w „Lalce". „Jermołaj Łopachin to prawie nasz 
kochany Staś Wokulski. N a tle niepraktycznej, 
choć nie pozbawionej wdzięku arystokracji 
reprezentuje siłę i trzeźwość" - zauważył 

Antoni Słonimski. Podobieństw uważny czy
telnik „Lalki" dostrzeże dużo więcej. 

W kontekście rosyjskim określając boha
terów Czechowa używa się pojęcia „obłomow
szczyzna". „ ... Wszyscy bohaterowie najcelniej
szych dzieł literatury rosyjskiej cierpią, panie-

waż nie widzą celu w życiu i brak im pola do 
działania. Dlatego są znudzeni, czują wstręt 
do wszelkiej pracy i pod tym względem są zdu
miewająco podobni do Obłomowa [tytułowego 
bohatera powieści O. Gonczarowa]" - wyjaś

niał w 1859 r. Mikołaj Dobrolubow. Bohatero
wie Czechowa bardzo często podobni są do 
Obłomowa, należą do gatunku tzw. „niepo
trzebnych ludzi". Uskarżający się na bezczyn
ność, na zbędność własnej egzystencji, ludzie 
o chorej woli - uciekają w marzenia, bo szczę
ście zawsze jest „gdzie indziej". 

Swoisty fatalizm dominujący w najważ
niejszych dramatach Czechowa ma związek 
ostatnią fazą trwającego w Rosji przez wiele 
lat sporu etycznego wokół idei „ wolności 
wewnętrznej". Stwierdzenie Czaadajewa, że 
w carskiej Rosji wszystko zmierza do zniewo
lenia człowieka, stało się wyzwaniem dla rosyj
skich intelektualistów XIX wieku. Dostojew
ski próbował odeprzeć to oskarżenie poprzez 
modyfikację teologicznego pojęcia wolności 
chrześcijańskiej, polegającej na podporządko
waniu woli człowieczej - Bogu. Rosyjska wol
ność - wewnętrzna- miała jego zdaniem pole
gać na pokornym podporządkowaniu się ludu 
swemu ojcu-carowi, na dobrowolnym wyrze
czeniu się prawa do wolnego wyboru. 
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„Czechow - relacjonował Ryszard Przy
bylski - ukazał właściwe społeczne znaczenie 
tej przedziwnej „wolności wewnętrznej", któ
ra powstała w następstwie wulgarnego upoli
tycznienia wzniosłych idei chrześcijaństwa. ( ... ) 
Dramaty Czechowa świadczą o tym, iż był on 
przekonany, że poprzestanie na „wolności 
wewnętrznej" może człowieka oduczyć umie
jętności wyboru, manifestowania swej woli, 
podejmowania postanowień. Bohaterami jego 
dramatów są tedy ludzie, którzy nie potrafią 
wybrać, uciekają przed momentem decyzji. 
I ponieważ wybór jest aktem wstępnym wszel
kiego działania, nie potrafią również działać. 
Myślą, a nie wybierają. Czynią, a nie działa
ją. (. . .)Nikt z nich nie jest w stanie zrozumieć 
źródła tej powszechnej niemożności. Dlatego 
wszyscy traktują ją jak dzieło przeznaczenia, 
od którego nie ma odwołania." Ale tak rozu
miane przeznaczenie jest smutnym kabotyń
stwem, które Czechow bezlitośnie portretuje. 

Dlatego „Wiśniowy sad" został przez 
autora określony jako komedia, nie w sensie 
gatunku scenicznego, lecz dla podkreślenia, 
iż obok lirycznego nastroju smutku, żalu za 
czymś co nie powróci, istnieje w tej sztuce sil
ny wątek satyryczny. I kiedy Stanisławski w 
prapremierowej inscenizacji MChAT-u ten 

drugi wątek zaniedbał, pisarz był niezadowo
lony. „Mówił pan, że płakał na moich sztu
kach ... I nie tylko Pan ... A przecież nie po to je 
pisałem, to Aleksiejew [Stanisławski] zrobił je 
na łzawo. Chciałem czegoś innego ... Chciałem 
tylko uczciwie powiedzieć ludziom: spójrzcie 
na siebie, popatrzcie, jak marnie, jak nudno 
żyjecie. (. . .) Czegóż tu płakać?" - pisał Czechow 
do jednego ze znajomych. 

Zaiste, kiedy po otarciu łez zastanowić się 
po co Raniewskajedzie do Paryża, łatwo zau
ważyć, że autor spoglądał na swych bohate
rów ze współczuciem, owszem, ale doprawdy 
ironicznie. 

I tu dotykamy tajemnicy uniwersalności 
dramaturgii Czechowa i jej ciągłej aktualno
ści. Los bohaterów „Wiśniowego sadu", gdy 
go oddzielić od historycznych realiów, staje się 
wyrazistym modelem egzystencji ludzkiej. 
Osobiste doświadczenie każdego z nas składa 
się przecie także z żalu za przeszłością, lęku 
przed podjęciem odpowiedzialności za decyz
je, samotności wśród monologujących bliźnich, 
ze strachu przed jutrem oraz tysięcy ucieczek, 
samookłamywań i rezygnacji. W każdym z nas 
skłonności do istnienia-po-prostu rywalizują 
z potrzebą aktywności i rozwoju ... 

I jakże często zwyciężają. 



„ Wesołość, w której pobrzmiewają nutki 
śmierci" - napisał o III akcie „Wiśniowego 
sadu" w liście do autora wielki reformator tea- · 
tru, Wsiewołod Meyerhold. Dodajmy- śmier
ci na własne życzenie. 

Antoni Czechow pokazywał świat, w któ
rym rezygnacja zastąpiła nadzieję, nie po to, 
by głosić pochwałę czczej kontemplacji złu
dzeń. Nie był „czcicielem trumny", „poetą 
zmierzchu" czy apologetą niemożności i bez
ruchu. 

Dlatego właśnie jest nam dzisiaj potrzeb
ny. Spojrzyjmy na siebie. Szczerze. 

J.L. 
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