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Ania: Przejdźmy tęcly. Cry pamiętasz, mamo, co to za pokóf' 

Raniewska: D ziecinny' (. . .) Dziecinny, mój drogi, śliczny pokój ... Sypiałam 
tutaj, kiedy byłam matą dziewcrynkq ... I teraz jestem jak mała 
dziewcrynka ... (...) 

Gajew: Sad caly w bieli. Pamiętasz, Lubo? Ta długa aleja idzie prosto -
prościutko, jak wyciągnięty sznur, i lśni w księżycowe noce. Pamię
tasz? Nie zapomniałaś? 

Raniewska: O, moje dzieciństwo, o, niewinności moja' W tym dziecinnym po
koju sypia/am, stąd patrrylam w sad, szczęście budziło się ze mną 
co rana, a sad był wtedy zupelnie taki sam jak teraz, nic się nie 
zmieni/o. Ca[y, caly w bieli' O, mój sadzie' Po ciemnej, słotnej je
sieni i po mroźne; zimie znowtt jesteś miody, pełen szczęścia, anio
[y niebieskie cię nie opuści!J' ... 

Antoni Czechow 
Wiśuio1ry sad, akt I 

Przeklad: Artur Sandauer 
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Ja, Anto11i Czechow, urodzi/em się 1 7 stycznia 1860 roku w Taganrogu. Na

ukr pobiera/cm początkoJVo w greckiej szkole przy cerkwi Króla Konsta11ty11a, potem 
w gimnazjum taganroskim. \!\! 18 79 r. rozpocząłem studia na \!\ydziale Mer!Jry-
1!.JI U11iwersytetu Moskiewskiego. O kierunkach 1ryżsrych studiów miałem wówczas 
blade pojęcie i nic pamiętam już, z jakich względów wybrałem medyrynę, ale póź
niej 1ryboru nie ża/01valem. Od pienvszego roku zacząłem drukować w gazetach i ty
godnikaclr; na początku lat osiemdziesiątych moje zajęcia literackie prrybraly cha

rakter sta~JI, zawodor-.:y. \!\1 1888 prryznano mi Nagrodę Puszkinowską. 

W I 8901: pojechałem na Sachalin, żeby napisać książkę o naszej katordze i kolo-
11iaclr dla zesłmicó1v. Nic licząc sprawozdmi z procesó1v sądowych, recenzji, felieto
nów, notatek tudzież 1vsrystkiego, co dostarczałem z dnia na dzie1:Z do prasy i co te
raz ciężko by/oby odszukać i zebrać, napisałem i wydrukowałem w ciągu 20 lat pra

~V literackiej po11ad 300 arkuszy mniejsrych i 1vięksrych opowiadmi. Pisa/em też 

sztuki teatralne. 

jestem pe1vien, że nauki medycwe 1~ywar01 poważny wpływ na moją pracę li
teracką; wacz11ie rozszerry~v zakres moich obserwacji, dafy mi wiedzę, której war
to;'ć dla mnie jako pisarza rv peł11i doceni ~ylko tm, kto sam jest medykiem; określa

ły też kienwek mojego rozwoju i cl!Jiba dzięki s~vcwości z medy~yną wielu błędów 
uda/o mi się uniknąć. Znajomość nauk prryrodnicrych kazala mi zawsze mieć się 
na baczności, stara/cm się 1vięc, gdy to ~ylo możliwe, nie odbiegać od dm!Jlch na
uk01rych, 1v przeci11111ym razie 1volalem wcale nie pisać. Nawiasem mówiąc, prawa 
tJvórczości artystyc211ej nic zawsze pozwalają na ścislą zgodno.l'ć z prawdą nauko
wq; na scenie nie można pokaz(l(' śmierci spowodowanej przez otrucie właśnie tak, 
jak to odtvwa się w rzecry1vistości. A jednak zgodnosl z prmvdą naukową powinno 
się 1~vczuwać nawet w tej umownej fonnie, więc dla czytelnika albo widza powinno 
być oczywiste, że to tylko umowność i że autor wa się na rzecry. Nie należę do be
let1ystów nastawi01!.Jlcl1 do nauk negatywnie, a do ~ych, którzy własnym rozumem 
dochodzą do ws2:Ystkiego, również nie chciałbym należeć. 

Co do praktyki medycznej, w czasie studiów pracowałem w \J\foskriesiCJiskim 

Szpitalu Ziemskim (1v pobliżu Nowej Jerozolimy) pod kierunkiem znanego lekarza 
Archangielskiego, potem przez jaki5' czas pełniłem obowiązki lekarza w szpitalu 
zwienigorodzkim. Podczas epidemii cholery (I 892-93) prowadziłem mielichowow
ski punkt medyczny w powiecie sierpuchowskim. 

Antoni Czechow 
11 października 1899, /alta 

Antoni Czechow 
( 1860-1904) 
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Z LISTOW 
ANTONIEGO CZECHOWA 

Do Olgi Knipper 
3 srycznia 1903, Jałta 

(.„) Wiśniowy sad chciałem zrobić w trzech długich aktach, ale może być 
i w czterech, wszystko mi jedno; trzy akty albo cztery - to nieistotne, sztuka 
i tak pozostanie ta sama ( ... ) 

Tivój mąż A. 

Do Olgi Knipper 
11 lutego 1903, ]alta 

( ... ) Smutno mi bez Ciebie, najmilsza! Czuję się jak samotny wałkoń, godzi
nami siedzę bez ruchu, brakuje tylko, żebym palił długą faję. Sztukę zacznę 
pisać 21 lutego. Będziesz grała głuptaskę. Ale kto zagra starą matkę? ( ... ) 

Do Olgi Knipper 
4 marca 1903, ]alta 

( ... )Udzielasz mi nagany za to, że jeszcze nie ukończyłem sztuki, i grozisz, że 
dobierzesz się do mnie. Dobierzesz się, ta groźba mi się podoba, tylko tego 
właściwie pragnę - żebyś się do mnie dobrała; jeśli zaś chodzi o sztukę, zapo
mniałaś widocznie, że od niepamiętnych czasów mówiłem wszem wobec, że 
zasiądę do pisania w końcu lutego lub na początku marca. Lenistwo moje nie 
ma tu nic do rzeczy. Przecież nie jestem sobie wrogiem i gdybym miał na to 
siły, napisałbym nie jedną, ale całe dwadzieścia pięć sztuk( ... ). 

Do Olgi Knipper 
18 marca 1903, Jałta 

( ... ) Nie mów głupstw - to wcale nie Twoja wina, że mieszkamy w zimie osob
no. Przeciwnie, bardzo porządne z nas małżeństwo, skoro nie przeszkadzamy 
sobie nawzajem i skoro każde z nas może spokojnie zajmować się swoimi spra
wami. Przecież kochasz teatr? Gdybyś nie kochała, wtedy co innego. A więc 
niech Cię Chrystus ma w swej opiece. Zobaczymy się już niedługo, całkiem 
niedługo, a wówczas Cię uściskam i ucałuję 45 razy. Bądź zdrowa, dziecinko. 

Twój A. 

Do Olgi Knipper 
21 marca 1903, Jałta 

( ... ) U nas nie pada. Wiśnio;ry sad będzie, staram się zrobić go tak, żeby było 
jak najmniej osób; stworzy to większą intymność. 

Nie mogę więcej pisać, wybacz. 
Twój A( ... ) 

Do Olgi Knipper 
15 kwietnia 1903, Jalta 

Nie bardzo ( ... ) mam ochotę pisać dla Was sztukę - głównie z tego powodu, 
że nie macie starej aktorki. Będą Ci narzucać rolę starszej kobiety; a ja mam 
dla Ciebie inną; zresztą, już zagrałaś starszą panią w Mewie. ( ... ) 

Do Włodzimierza Niemirowicza-Danczenk.i 
22 sierpnia 1903, Jałta 

( ... ) Co do mojej własnej sztuki Wiśniowy sad, wszystko na razie idzie dobrze. 
Pracuję pomału. Jeśli nawet nie zdążę na czas, niewielkie zmartwienie; stronę 
scenograficzną w sztuce sprowadziłem do minimum, specjalnych dekoracji nie 
potrzeba i nie trzeba będzie cudować. ( ... ) 

W drugim akcie zamiast rzeki będzie stara kapliczka i studnia. Tak lepiej, spo
kojniej. Tylko musicie zrobić mi w tymże akcie prawdziwe zielone pole, drogę 
i nietypową dla sceny dal. ( ... ) 

Twój A. Czechow 

Do Mar.ii Lil.inej 
15 września 1903, falta 

Droga Pani Mario! 

Niech Pani nie wierzy nikomu, mojej sztuki jeszcze nikt nie czytał; to, co na
pisałem dla Pani, to wcale nie „dewotka", tylko bardzo miła dziewczyna 
i mam nadzieję, że Pani będzie zadowolona. Sztukę prawie skończyłem, ale 
przed kilkoma dniami poczułem się źle, zacząłem kaszleć, osłabłem, słowem 
ta sama historia, co w zeszłym roku. Teraz, czyli dziś, zrobiło się ciepło i jakoś 
mi lepiej, ale i tak nie mogę pisać, ponieważ boli mnie głowa. Zatem Olga nie 
przywiezie Wam sztuki, wyślę sam wszystkie cztery akty, gdy tylko będę mógł 
zasiąść na jeden dzień do roboty. Wyszedł mi nie dramat, tylko komedia, 
a w pewnych fragmentach nawet farsa, boję się, że dostanę burę od Niemiro
wicza. Pan Konstanty ma dużą rolę. A w ogóle ról jest niewiele. ( ... ) 

Do Olgi Knipper 
21 września 1903, Jałta 

( ... ) Dziś czuję się lepiej - chyba dlatego, że wracam do formy; nie patrzę już 
ze złością na rękopis, zacząłem pisać i kiedy skończę, powiadomię Cię natych
miast depeszą. Ostatni akt będzie wesoły, a zresztą cała sztuka jest wesoła, 
lek.ka ( ... ). 



Wstaję o 8 rano, myję się. Dziś woda była zimna, umyłem się dobrze. Na dwo
rze ciepło, prawie gorąco. W domu wszystko w porządku. Szarik jeszcze nie 
umie szczekać, Tuzik umiał, ale zapomniał. Trochę się boję spać bez Ciebie. 
( ... ) 

Do Olgi Knipper 
2 7 września 1903, Jałta 

Koniczku mój najdroższy, vvysłałem już do Ciebie depeszę, że sztuka jest skoń
czona i że napisałem wszystkie cztery akty. Zabrałem się już do przepisywa
nia. Owszem, osoby \vyszły jak żywe, ale nie mam pojęcia, jaka jest sztuka sa
ma w sobie. Przeczytasz i wszystkiego się dowiesz. ( ... ) 

Piszę Wiśniowy sad na papierze, który dostałem od Niemirowicza, złotymi sta
lówkami - też od niego. Nie wiem czy fakt ten cokolwiek zmieni. ( ... ) 

Do Olgi Knipper 
29 września 1903, Jałta 

Żono moja niezwykła, koniczku gładziutki, dzień dobry! Sztukę skończyłem, 
ale przepisywanie idzie mi wolno: muszę przerabiać, przemyślać na nowo; pa
rę miejsc przyślę nie dokończonych, odkładam to na potem - wybacz. ( ... ) 

Gdyby w moim zdrowiu nastąpiła poprawa, wybrałbym się gdzieś w daleką 
podróż morską. To konieczne, bo w domu mogę całkiem zgnuśnieć. ( ... ) 

Całuję Twoją szyjkę i głaskam Cię, mój koniczku. Ach, gdybyś mogła zagrać 
w mojej sztuce guwernantkę! To najlepsza rola, reszta mi się nie podoba. 

Bądź zdrowa, wesoła i zostań z Bogiem. 
Twój A. 

Do Olgi Knipper 
2 paidziemika 1903, Jałta 

( ... ) Przyślę Ci sztukę, przeczytasz ją i zobaczysz, co można było zrobić z ta
kiego tematu przy sprzyjających okolicznościach, czyli przy dobrym zdrowiu. 
A teraz aż wstyd - piszę po dwie linijki dziennie, przyzwyczajam się do tego, 
co napisałem itd., itp. ( ... ) 

Do Olgi Knipper 
3 paidziemika 1903, Jałta 

Po co piszesz o oblewaniach takim przykrym tonem, koniczku? Altschuller za
bronił ich co prawda, ale po jego zakazach wcale nie poczułem się lepiej i ob
lewania zacznę bezwzględnie od nowa, jak tylko przyjadę do Moskwy. Teraz 
czuję się lepiej, choć kaszel, zwłaszcza rano, daje się we znaki; zbyt szybko 
przychodzi zmęczenie. Mimo to, powtarzam raz jeszcze, czuję się z dnia na 
dzień coraz lepiej. ( ... ) 

Nie gniewaj się, duszko, o sztukę, przepisuję ją powoli, szybciej nie dam rady. 
Niektóre miejsca bardzo mi się nie podobają, piszę je na nowo i znovvu prze-

pisuję. Ale niedługo już skończę, koniczku, i zaraz wyślę. Po wysłaniu nadam 
depeszę. Nie jestem taki skąpy jak Ty, bogata aktorko; od Ciebie nie doczeka
łem się dziś wiadomości. 

Wybacz mi, duszko, wybaczl Słowo honoru, skończyłem sztukę i teraz prze
pisuję. ( .. ) 

Do Wiktora Golcewa 
6 października 1903, /alta 

( ... ) Mam kaszel i, za przeproszeniem, biegunkę - trwa to już przeszło miesiąc. 
jestem trochę osłabiony. ( ... ) 

Twój A. Czechow 

Do Olgi Knipper 
7 października 1903, Jałta 

( ... ) Sztuki jeszcze nie skończyłem, dobrnąłem ledwo, ledwo do połowy trze
ciego aktu ... Ciągnie się to i ciągnie - i dlatego, że się tak ciągnie, sztuka wy
daje mi się monstrualna, gigantyczna; to mnie przeraża i odbiera wszelką 
ochotę do pracy. Dzisiaj jednak twardo przepisuję, nie martw się. ( ... ) 

C >echow j Olga Knipper ( 190 I). 



Do Olgi Knipper 
12 października 1903, Jałta 

A więc, koniku, niech żyje moja cierpliwość i Wasza! Sztuka już jest skończo
na, definitywnie skończona i jutro wieczorem, najpóźniej 14. rano wysyłam ją 
do Moskwy. Równocześnie wyślę Ci pewne wskazówki. Jeżeli nawet będą po
trzebne zmiany, to chyba nie'A~elkie. Najgorsze w sztuce jest to, że nie mach
nąłem jej od razu, ale pisałem długo, więc pewne rozwlekłości dadzą się od
czuć. No, zobaczymy. (.„) 

Zdrowie moje się poprawia, rzadziej kaszlę i nie latam do WC. Po wyjeździe 
Maszy* obiady oczywiście pogorszyły się nieco; dziś na przykład była barani
na, której mi jeść nie wolno, a Męc musiałem obyć się bez drugiego dania. Do
staję bardzo dobry kisiel. Szynka słona jak diabli, nie sposób przełknąć. Jem 
jajka. 

Skarbie, z takim trudem pisałem tę sztukę! (. „ ) 

Do Olgi Knipper 
14 października 1903, Jałta 

(„.) Nie mogę uwierzyć, że już nie piszę tej sztuki. Czy dasz wiarę: przepisy
wałem ją dwa razyl Zestarzał się Twój mąż, 1~~ęc gdybyś poszukała sobie absz
tyfikanta, nie miałbym prawa zgłaszać pretensji („.). 

Jeśli sztuka będzie vvystaMona, to poMedz, że dokonam wszelkich przeróbek, 
jakich będzie wymagała scena. Wolnego czasu mi nie brakuje; choć - prawdę 
móMąc - okropnie mam dość tego dzieła. Gdyby były jakieś niejasności, na
pisz. 

Dom stary, wielkopański; dawniej pędzono w nim bardzo dostatnie życie, to 
po'A~nno się wyczuwać. Dostatnie i przytulne. („.) 

Do Olgi Knipper 
1 7 października 1903, fa/ta 

Koniczku mój, byłem wczoraj w mieście u fryzjera, ostrzygłem się i odmłod
niałem o jakieś osiem lat. Dziś siedziałem długo w ogrodzie, dopóki słońce nie 
zaszło. („.) 

W sztuce muszę coś niecoś przerobić i dokończyć; zajmie to, jak sądzę najwy
żej 15 minut. Nie dopracowałem IV aktu, należałoby też przestawić to i owo 
w II akcie i zmienić parę słów na ko11cu IV, który zdaje się przypominać za
kończenie Wujaszka Wani. („.) 

Do Olgi Knipper 
19 października 1903, Jałta 

(„.) Wczoraj późnym 1~eczorem dostałem Twoją depeszę, dziś rano od Nie
mirowicza - aż 180 słów. Dziękuję serdecznie. Wciąż tchórzyłem, bałem się. 

* Maria Czechowa, siostra pisarza, nauczycielka gimnazjalna. Prowadziła bratu dom w Mosk1.-vie, 
Mie\ichmvie i Jałcie. 

Najbardziej niepokoiła mnie statyczność II aktu i nie dopracowana postać stu
denta Trofimowa. Przecież Trofimow raz po raz jest skazywany na zesłanie, 
raz po raz wyrzucają go z uniwersytetu, ale jak pokazać podobne historie? („.) 

Do Olgi Knipper 
21 października 1903, fa/ta 

(„.) Dziś dostałem depeszę od Stanisławskiego, który moją sztukę nazywa ge
nialną; to oznacza przechwalić rzecz z góry i odebrać jej połowę powodzenia, 
jakim mogłaby się cieszyć w sprzyjających warunkach. Niemirm~cz jeszcze 
nie podał mi obsady, mam "~ęc pewne obawy. Już telegrafował, że Ania przy
pomina Irinę; 1~docznie rolę Ani chce dać Andriejewej. A przecież Ania tak 
przypomina Irinę, jak ja Burdżałowa*. Ania jest przede wszystkim dzieckiem, 
aż do końca wesołym, nie znającym życia - ani razu nie płacze, z wyjątkiem 
II aktu, gdzie ma tylko łzy w oczach. Przecież Andriejewa całą rolę przejęczy, 
w dodatku jest na tę rolę za stara**. Kto gra Charlotte? 

Czuję się nieźle, chociaż wciąż kaszlę; kaszlę Męcej niż w zeszłym roku o tej 
porze. („.) 

Kiedy nareszcie dostanę od Ciebie list? Chciałbym doMedzieć się czegoś 
o mojej sztuce - zrozumiałabyś moją niecierpliwość, gdybyś mieszkała, tak jak 
ja, w tej południowej Syberii. Zresztą zaczynam już przyzwyczajać się do Jał
ty, może nawet nauczę się tu pracować. („.) 

Do Włodzimierza Niemirowicza-Danczenki 
23 października 1903, Jałta 

(„.) Bardzo bym chciał pochodzić na próby, popatrzeć. Boję się, żeby Ania nie 
miała płaczliwego tonu (Tobie się dlaczegoś zdaje, że jest podobna do Iriny), 
boję się, że będzie ją grała za stara aktorka. W mojej sztuce Ania nigdy nie 
płacze, nigdy nie mó1~ płaczliwym tonem, w II akcie ma łzy w oczach, ale głos 
wesoły; żywy. Czemu mówisz w depeszy, że w sztuce ciągle płaczą? Gdzie, kto? 
Chyba jedna tylko Waria, ale to dlatego, Waria z natury jest beksą i jej łzy nie 
powinny budzić w Mdzu uczucia smutku. Owszem, u mnie często powtarza 
się uwaga „przez łzy", ale nie można tego brać dosłownie, to tylko nastrój po
staci. („.) 

Do Olgi Knipper 
25 października 1903, Jałta 

(„.) Nie, wcale nie miałem zamiaru pokazać Raniewskiej jako osoby, co 
się już wyszumiała. Taka kobieta nie wyszumi się aż do śmierci. 
A może nie rozumiem, co chciałaś po\\~edzieć. Rola Raniewskiej 
nie jest trudna, trzeba tylko od samego początku trafić we wła
ściwy ton; trzeba znaleźć odpowiedni uśmiech i sposób śmiania 
się, trzeba umieć się ubrać. („.) 

• aktor Teatru Artystycznego. 
** Andriejewa zagrała ostatecznie VVarię. 



Do Konstantego Stanisławskiego 
30 października 1903, Jałta 

(„.) Kiedy pracowałem nad Łopachinem, zdawało mi się, że to rola dla Pana. 
Jeżeli ona z jakiś powodów Panu się nie uśmiecha, niech Pan zagra Gajewa. 
Łopachin jest, co prawda, kupcem, ale to człowiek pod każdym względem 
przyzwoity, powinien zachowywać się bez zarzutu, jak inteligent, nie trywial
nie, bez błazenady: myślałem więc, że ta rola, najważniejsza w sztuce, paso
wałaby do Pana śvvietnie. Jeśli pan zagra Gajewa, rolę Łopachina proszę dać 
Wiszniewskiemu. Nie będzie to artystycznie trafny Łopachin, ale i nie płaski. 
Łużsk.i w tej roli wypadnie jak zimny cudzoziemiec, Leonidow zrobi z niego 
kułaka na dorobku. Przy obsadzie tej roli nie należy zapominać, że Łopachi
na kocha Waria, panna poważna i bogobojna, zwykłego kułaka by nie poko
chała. (.„) 

Do Włodzimierza Niemirowicza-Danczenki 
2 listopada 1903, Ja/ta 

Kochany Włodzimierzu, jednego dnia aż dwa listy od Ciebie, serdeczne dzię
ki. Piwa teraz nie piję, ostatnio piłem w lipcu, a miodu nie wolno mi jeść, brzu
szysko mnie od niego boli. Teraz na temat sztuki. 

1. Anię może grać jakakolwiek aktorka, nawet całkiem nie znana, oby tylko 
była młoda i wyglądała jak dziewczynka, oby mówiła młodym i dźwięcznym 
głosem. Ta rola nie należy do najważniejszych. 

2. Waria - to rola bardziej odpowiedzialna, najlepiej, żeby zagrała Lilina. Bez 
Lilinej ta rola może wyjść płasko i topornie, trzeba będzie ją przerabiać, łago
dzić. Obawy, że Lilina się powtórzy, są płonne, bo po pierwsze, to utalentowa
na aktorka, po drugie, Waria w niczym nie przypomina Soni i Nataszy - to po
stać w czarnej sukni, mniszka, głuptaska, beksa itd„ itd. 

3. Gajew i Łopachin - tu niech Stanisławski wybiera i próbuje. Gdyby zdecy
dował się na Łopachina i gdyby mu się udała ta rola, sztuka miałaby powo
dzenie. Bo jeżeli Łopachin wypadnie blado - w wykonaniu bladego aktora - to 
i rola, i sztuka będą na nic*. 

4. Piszczyk - dla Gribunina. Niech Bóg broni dać tę rolę Wiszniewskiemu. 

5. Charlotte to ważna rola, oczywiście nie wolno jej dać Pomialowej. Murato
wa będzie dobra, ale nie zabawna. To rola dla pani Knipper. 

6. Jepichodow - skoro Moskwin się do tego pali, to niech gra. Będzie pierw
szorzędnym Jepichodowem. Myślałem, że obsadzicie Łużskiego. 

7. Firs - Artiom. 

8. Duniasza - Chalutina. 

9. Jasza. Jeżeli zechce Aleksandrow, o którym piszesz, ten, co jest u Was asy
stentem reżysera, to niech gra Jaszę. Moskwin też byłby cudownym Jaszą. I co 
do Leonidowa róvvnież nie wyrażam sprzeciwu. 

10. Przechodzień - Gromow. („.) 

* Łopachina ostatecznie zagrał Leonidow. Stanisławski wybrał sobie rolę Gajewa. 

.. 

Dom Czechowa w Jałcie. 

Charlotte nie mówi łamaną ruszcz:yzną, ale poprawną, tylko od czasu do cza
su miękkie końcówki zmienia na twarde i myli się w rodzajach przymiotników. 
Piszczyk to typowo rosyjski starzec, umęczony podagrą i przejedzeniem, tęgi, 
w kaftanie („.), w butach bez obcasów. Łopachin - biała kamizelka i żółte trze
wiki, chodzi zawsze po linii prostej, długim krokiem, wymachując rękami; 
chodząc rozmyśla. Włosy ma przydługie, często więc odrzuca głowę do tyłu; 
w zamyśleniu przeczesuje brodę do przodu, czyli od szyi do ust. Trofimow jest 
chyba dostatecznie wyraźny. Waria - czarna suknia, szeroki pasek. 

Trzy lata nosiłem w głowie Wifoioi~)' sad i trzy lata pmvtarzałem Wam, żeby
ście do roli Raniewskiej zaangażowali odpowiednią aktorkę. Teraz proszę -
łamcie sobie głowę nad kabałą, która się nie udaje. („.) 

Dlaczego Li lina koniecznie chce grać Anię? I dlaczego Andriejewa sądzi, że jak 
na Warię, ma zbyt arystokratyczny wygląd? Przecież grała już w Na dnie? Ale 
Bóg z nimi. ( ... ) 

Do Olgi Knipper 
7 listopada I 903, /alta 

Serduszko moje, drogi koniczku, dzict1 dobryl Nic nowego się nie dzieje, 
wszystko dobrze, absolutnie wszystko. Nie chce mi się pisać, chciałbym poje
chać do Moskwy, ale ciągle czekam Twojego pozwolenia. ( ... ) 

Niemirowicz przysłał depeszę (pilną) z prośbą o wysłanie równie pilnej odpo
\viedzi: kto ma grać Charlotte, Anię i Warię. Obok tej ostatniej postaci podał 
trzy nazwiska - dwa nieznane oraz Andriejewej - sprytnie pomyślane! („.) 



Dziś zaspałem, obudziłem się o dziewiątej. Samopoczucie byłoby niezłe, gdy
by nie katar kiszek. Muszę zmienić tryb życia, pozwolić sobie na większą swo
bodę, jeść wszystko, nawet kapustę, i pić to, na co mam ochotę . Co o tym my
ślisz? ( ... ) 

Ściskam Cię mocno, laleczko. Zabierz mnie stąd czym prędzej. Czy nie jesteś 
ciekawa, jak wygląda Twój mąż w nowej pelisie? 

A. 

Do Konstantego Stanisławskiego 
JO listopada 1903, Jałta 

Drogi Panie Konstanty, oczywiście w akcie III i IV można dać te same deko
racje. właśnie z przedpokojem i schodami . W ogóle co do dekoracji , proszę się 
nie krępować , z góry zgadzam się i podziwiam, bo w Waszym teatrze zwykle 
siedzę i wytrzeszczam oczy. Tu nie ma dwóch zdań: cokolwiek Pan zrobi , bę
dzie świetne , sto razy lepsze od wszystkiego. co sam byłbym w stanie wymy
ślić. 

Dunia i Jepichodow w obecności Łopachina stoją. nie siadają. Przecież Łopa
chin zachowuje się swobodnie, z pańska, do służby mówi „ty" , a służba do 
niego „pan". ( ... ) 

Do Olgi Knipper 
23 listopada 1903, Jałta 

( ... ) Stanisławski chce w trzecim akcie puścić przez scenę pociąg, ale sądzę. że 
należy go przed tym powstrzymać . Chciałby wprowadzić do spektaklu żabki , 

chruściele itp. ( ... ) 

Do Aleksego Pleszczejewa 
5 lub 6 grudnia 1903, Moskwa 

( ... ) Bywam rano w domu od dziewiątej do pół do pierwszej, potem od czwar
tej po południu jestem na próbach w Teatrze Artystycznym, potem znowu 
w domu, a o ósmej wieczór znowu w teatrze, na spektaklu. Nie V\-idziałem wie
lu sztuk, chcę je teraz zobaczyć. ( ... ) 

Do Fiodora Batiuszkowa 
21 gntdnia 1903, Moskwa 

( ... ) Przez całą jesień , poczynając od sierpnia , byłem chory: męczył mnie ka
szel i katar kiszek, nie pracowałem w ogóle - miniona jesień została wykreślo

na z księgi mojego żywota jako okres bezużyteczny i zmarnowany. Mieszkam 
teraz w Moskwie, ze zdrowiem jest bez porównania lepiej niż w Jałcie , ale mu
szę przyznać się, że prawie nie mam czasu na pracę: muszę chodzić na próby 

do Teatru Artystycznego. Sztuka ma być wystawiona na1pozn1e1 9 stycznia, 
a więc do I O stycznia jestem skaza ny na obijanie się bez sensu . ciągłe gadanie 
i denerwowanie się by le głupstwem . Bardzo bym chciał przyrzec, że przyślę 
opowiadanie z ko11cem stycznia .. . ( ... ) 

Oddany A. Czechow 

Do Iwana Szczegłowa 
18 stycznia 1904, 1\!loskwa 

( ... ) \A/czoraj grano moją sztukę i dlatego jestem w nastroju ni eszczC'gólnym. 
M am ochotę gd;:ieś zwiać i przypuszczalnie z końcem stycznia wyjadę do 
Francji albo przynajmniq na Krym (. .. ) 

Oddany A. Czechow 

Do Fiodora Batiuszkowa 
19 stycz;1ia I 90-1, Moskwa 

( ... ) Na premierze Wifniowego sadu l 7 stycznia urządzono mi owację - tak ser
deczną. ciepłą i właściwie te k nie s podziewaną , że aż do tej chwili nie mogę się 
opamiętać. 

Pierwsi wykonawcy ról Raniewskiej i Gajewa w Wifoi01~v111 sadzie 
- Olga Knipper i Konstanty Stanislawski. 



Jeżeli się Pan wybiera do Moskwy dopiero pod koniec karnawału, to bardzo 
dobrze. Sądzę, że dopiero wtedy nasi aktorzy oprzytomnieją i będą grali Wi
śniowy sad nie tak chaotycznie i blado, jak teraz. („.) 

Do Olgi Knipper 
29 marca 1904, Jałta 

(„.) Lulu i K. L. oglądali Wiśniowy sad w marcu; obaj mówią, że Stanisławski 
w III akcie gra skandalicznie, że niemożli1-vie ciągnie. To koszmarne! Akt, któ
ry powinien trwać najvvyżej 12 minut, trwa u Was 40. Jedno tylko mogę po
wiedzieć: zarżnął mi Stanisławski sztukę. AJe trudno, niech mu będzie. 

Adresaci listów Czechowa 

Olga Knipper, aktorka Moskiewskiego Teatru Artystycznego, wykonawczyni 
głównych ról kobiecych w sztukach Czechowa. Pisarz poznał ją we wrześniu 
1898 r. na próbach Mewy. W maju 1901 r. została jego żoną. W prapremierze 
Wiśniowego mdu grała Raniewską. 

Włodzimierz Niemirowicz-Danczenko, reżyser, pedagog, krytyk teatralny 
i dramatopisarz. W 1898 r. z Konstantym Stanisławkim założył Moskiewski 
Teatr Artystyczny (MChAT), który zasłynął m.in. inscenizacjami sztuk Cze
chowa. Tu I 7 grudnia 1898 roku triumf odniosła Mewa, która wcześniej 17 
października 1896 r. „padła" na prapremierze w Teatrze Aleksandryjskim 
w Petersburgu. W Teatrze Artystycznym odbyły się prapremiery Wujaszka Wa
ni (1899) , Trzcchsióstr(l901) i Wiśniowego sadu (1904). 

Maria Lilina, aktorka Teatru Artystycznego, żona Konstantego Stanisław
skiego. W prapremierze Wiśniowego sadu grała Anię . 

Wiktor Golcew, publicysta i krytyk teatralny, przyjaciel Czechowa. 

Konstanty Stanisławsk.i, aktor, reżyser, teoretyk teatru, pedagog. Wraz 
z Niemirowic.zem-Danczenką założył MChAT W prapremierze Wiśniowego 
sadu grał Gajewa. 

Aleksy Pleszczejew, poeta , prozaik, tłumacz. 

Iwan Szczegłow, prozaik i dramaturg. 

Fiodor Batiuszkow, profesor Uniwersytetu Petersburskiego, redaktor cztero
tomowej Historii Literatur Zachodnich. 

KONSTANTY STANISŁAWSKI 
~ 

NIE "SAJ} WISNIOWY" 
ALE "WISNIOWY SAD" 

Miałem szczęście obserwować z bliska proces powstawania sztuki Czecho
wa Wiśniowy sad. Pewnego razu, kiedy rozmavvialiśmy z Czechowem o łowieniu 
ryb, Artiem pokazywał, jak się nakłada robaka na haczyk, jak się zarzuca węd
kę głębinową albo z pławikiem. Takie i podobne scenki odgrywał ten niezrów
nany aktor z wielkim talentem i Czechow szczerze żałował, że nie zobaczy ich 
publiczność w teatrze. Wkrótce potem Czechow był obecny przy kąpieli wrze
ce innego naszego aktora i nagle postanowił: 

- Wiecie co, trzeba, żeby w mojej sztuce Artiem łoVl~ł ryby, a N. kąpał się 
obok w budce kąpielowej, baraszkował tam i wykrzykiwał i żeby Artiem gnie
wał się na niego za to, że mu płoszy ryby. 

Czechow w wyobraźni widział ich na scenie - jednego łowiącego ryby ko
ło budki, drugiego kąpiącego się w niej , to jest za sceną. Po kilku dniach Cze
chow oświadczył nam z triumfem, że kąpiącemu się amputowano rękę , że on 
mimo to pozostałą ręką namiętnie grywa w bilard. Ło"'~ącym ryby okazał się 
stary lokaj, który uciułał sobie sporo grosza. 

Po pewnym czasie w wyobraźni Czechowa zaczęło się zarysowywać 

okno starego szlacheckiego dworku, przez które wdzierały się do pokoju 
gałęzie drzew. Potem gałęzie ok.ryły się białym kwieciem . Następnie 
w tym domu, który sobie wyśnił, osadził Czechow jakąś dziedziczkę . 

- Tylko że wy nie macie takiej aktork.i . A wiecie, to musi być niezwy
kła staruszka - tłumaczył Czechow. - Wciąż lata do starego lokaja 
i pożycza od niego pieniędzy„. 

Przy starej dziedziczce znalazł się jakiś brat czy wuj, jed
noręki , namiętny amator bilardu. Duże dziecko, które nie 
może żyć bez lokaja. Kiedy pewnego razu lokaj wyjechał, 
nie przygotowawszy mu spodni, pan przeleżał cały d zień 
w łóżku„. 

Teraz •~emy, co z tego oca_lało w sztuce, a co odpadło lub zostawiło nie
znaczny ś lad . 

Latem 1902 r„ kiedy Czechow zabierał się do napisania Wiśniowego sadu , 
mieszkał wraz z żoną w naszym domku , w majątku mojej matki, Lubimowce. 
W rodzinie naszych sąsiadów była Angielka guwernantka , maleńkie, chudziut
kie stworzenie z dwoma długimi dziewczęcymi warkoczami. Ubierała się po 
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męsku i dlatego nie od razu można było zorientować się w jej płci, pochodze
niu i wieku . Była z Czechowem za pan brat, co mu się bardzo podobało. Spo
tykając się co dzień opowiadali sobie okropne głupstwa. Tak np. Czechow za
pewniał Angielkę, że w młodości był Turkiem , że miał harem, że wkrótce wró
ci do ojczyzny i zostanie paszą, a wtedy sprowadzi j ą do siebie. Widać 
z wdzięczności za to dobrze \vygimnastyk.owana Angielka wskakiwała mu na 
ramiona i witała wszystkich za Czechowa, zdejmując mu z głowy kapelusz, kła
niała się nim i błaznuj ąc wykrzykiwała komi cznie łamanym rosyj skim języ
kiem: 

- Dzień dobhy, dzień dobhy, dzień dobhy! 

Przy czym pochylała głowę Czechowa na znak powitania. 

Kto widział WiśniOJ'.'.)' sad, ten pozna w tym oryginalnym stworzeniu proto
typ Szarloty. 

Przeczytawszy sztukę od razu wszystko zrozumiałem i napisałem z za
chwytem do Czechowa. Jakże się wzruszył' Jak. usilnie przekonywał mnie, że 
Szarlota konieczn ie musi być Niemką, i to koniecznie chudą i dużą, taką jak 
Muratowa, aktorka całkiem niepodobna do Angielki , która posłużyła za pier
wowzór Szarlo ty. („.) 

Rola studenta Trofimowa też była skopiowana z jednego z ówczesnych 
mieszkańców Lubimowki . 

Jes ienią 1903 r. Czechow przyjec hał do Moskwy zupełnie chory. Nie prze
szkodziło mu to jednak być obecnym prawie na wszystkich próbach swej no
wej sztuki, na której tytuł w żaden sposób nie mógł się wtedy zdecydować. 

Pewnego wieczoru przekazano mi przez telefon prośbę Czechowa, żeby 
przyjechać do niego w j ak i ejś sprawie. Rzuciłem pracę , pojechałem i zastałem 
go mimo choroby bardzo ożywionego. Najwidoczniej odkładał zasad niczą spra
wę na koniec rozmowy jak dzieci smakowity deser. Na razie zaś wszyscy jak 
zwykle siedzieli przy herbacie i śmiali s ię , bo tam, gdzie był Czechow, nigdy ni e 
brakło humoru. Podwieczorek się skończył i Czechow zaprowadził mnie do 
swego gabinetu, zamknął drzwi, s i ad ł jak zwykle w kącie na kanapie, posadził 

mnie na wprost siebie i zaczął mi po raz setny tłumaczyć, żebym zmienił w je
go nowej sztuce paru wykonawców, którzy podług niego nie nadawali s ię do da
nych ról. 

- Zresztą to są świetni aktorzy - łagodził pośpiesznie. 

Wiedziałem , że te rozmm.vy stanoVl<ią tylko preludium do głównego tema
tu, i dlatego się nie sprzeciwiałem. Wreszcie doszliśmy do sedna sprawy. 

Czechow wytrzymał pauzę, starając się utrzymać powagę. Lecz to mu się 
nie udało, triumfalny uśmiech z wolna opromieniał mu twarz. 

- Wie pan , znalazłem dla sztuki wspaniały tytuł - oświadczył 
patrząc na mnie przenikliwie . 

- Jaki? - zapytałem z p rzejęciem. 

- Wis'nio1'.'.Y sad - i wybuchnął radosnym śmiechem. 

Nie zrozumiałem, dlaczego się tak cieszy; i nie widziałem nic szczególnego 
w takim tytule. jednakże by mu nie zrobić przykrośc i , musiałem udawać, że je
go pomysł podoba mi się. 

Co mu się tak podobało w tym tytule? Ostrożnie zacząłem go wypytywać , 
lecz znów natknąłem na tę dziwną właściwość Czechowa - nie umiał móV1<ić 

o swoich utworach. Zamiast wyjaśnić, zaczął powtarzać na wszelkie sposoby: 

- Wiśniowy sad. Proszę pana, przecież to cudowny tytuł. Wiś niowy sad. 
Wiśniowy' 

Zrozumiałem z tego tylko tyle. że chodzi o coś pięknego. bardzo drogiego. 
urok tytułu wyrażał s ię nie w słowach, lecz w intonacji. jaką mu nadał Cze
chow. Ostroż nie zwróciłem mu na to uwagę, zasmucił s ię, trium fal ny uśmiech 
znikł mu z twarzy. rozmowa przestała się kleić, nastąpiło kłopotliwe milczenie . 

Od tego spotkania minęło kilka dni , a może tydzień . Kiedyś przyszedł do 
mnie podczas przedstaVl<ienia do garderoby i usiadł przy mojej toalecie z trium
fującym uśmiechem. Czechow lubił patrzeć , jak przygotowujemy s ię do wyj ści a 

na scenę. Tak uważnie przyglądał się charakteryzacji , że z jego wyrazu twarzy 
można było s i ę zorientować, czy dobrze, czy ź le nakłada się szminkę . 

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

W pierwszej chwili nawet nie zrozumiałem, o co chodzi, ale Czechow na
dal lubowa ł s ię tytułem sztuki , a kcentuj ąc wyraz „wiśniowy ", jak by chcąc 
przez to pogłaskać pieszczotliwie ten dawny, piękny, teraz już niepotrzebny 
świat, który ze łzami z burzył w swej sztuce . 

Tym razem pochwyciłem subtelność . „Sad wiśniowy " to realny sad, przed
miot handlu , przynoszący dochód . Taki sad potrzebny jest i teraz. Ale \\<iśnio
wy sad ze sztuki to sad, co nie przynosi dochodu, lecz przechowuje w swej 
k\,\<itnącej bieli poezję dawnego ziemiańskiego życia. Ten sad rośnie i kwitnie 
dla kaprysu. dla oczu zbałamuconych estetów. Szkoda go zniszczyć, a jednak 
trzeba, gdyż wymaga tego ekonomiczny proces rozwojowy kraju . 

Na próbach jak dawniej trzeba było i teraz niby obcęgami wyciągać z Cze
chowa uwagi i rady dotyczące jego sztuki. Jego odpowiedzi przypominały rebu
sy. trzeba było je rozwiązywać , bo Czechow uciekał od wypytujących go rezy
serów. Gdyby kto zobaczył na próbie Czechowa siedzącego gdzieś w tylnych 
rzędach, nie uwierzyłby. że to właś nie jest autor sztuki . Daremnie usiłowaliśmy 
posadzić go przy stole reżyserskim. A jeśli nawet udało nam się posadzić go 
przy nim , zaczynał się śmiać. Nie wiedzieliśm)' co go rozśmiesza. czy to, że zo
stał reżyserem i siedzi na tak ważnym miejscu, czy to, że uważa ten s tół za nie
potrzebny. czy w ten sposób chce nas oszukać, by schować się gdzieś w kąci e. 

- Przecież tam wszystko jest napisane - mówił w takich razach - a ja nie je
stem reżyserem , tylko lekarzem. („ .) 

Po raz pierwszy od czasu, jak graliśmy Czechowa, premiera jego sztuki wy
padła w czasie jego pobytu w Moskwie. To podsunęło nam myś l uczczenia go 
uroczystym przyjęciem. Czechow bardzo się opierał. groz ił , że zostanie w do-



mu, że nie przyjdzie do teatru. Ale dla nas pokusa była zbyt wielka i nie prze
stawaliśmy na niego nalegać. W dodatku premiera wypadała w dniu jego imie
nin 17 (30) stycznia. 

Wyznaczona data była już blisko, należało pomyśleć i o samej uroczystości 
i darach. Trudne to było zadanie. Objechałem wszystkie antykwarnie, spodzie
wając się, że tam coś znajdę, lecz oprócz wspaniałej ręcznie haftowanej muze
alnej materii nic nie znalazłem. Nie mając nic lepszego musiałem ozdobić nią 
\vieniec. 

„Przynajmniej damy rzecz artystyczną" pomyślałem. 

Lecz ile nasłuchałem się od Czechowa za ten kosztowny dar! 

- No wie pan, przecież to coś wspaniałego, to powinno być w muzeum - do
gadywał mi po jubileuszu. 

- Więc niech pan sam powie, co powinniśmy byli panu ofiarować? 

- Pułapkę na myszy - odrzekł poważnie, przecież pan wie, myszy trzeba tę-
pić. - W tym momencie sam się roześmiał. - A malarz Korowin przysłał mi 
świetny prezent. Wspaniały. 

- Cóż takiego? - spytałem ciekawie. 

- Wędki. 

Zaden z upominków nie znalazł jego uznania, a niektóre nawet rozłościły 
go swą banalnością. 

- Słuchajcie, moi drodzy, nie można ofiarowywać pisarzowi srebrnego pió
ra i antycznego kałamarza - mówił. 

- A co należało ofiarować? 

- („.) Skarpetki. Moja żona nie dba o moje ubranie. Jest aktorką. Chodzę 
w podartych skarpetkach. Słuchaj, duszko, mówię do niej, wyłazi mi palec 
u prawej nogi. Przecież nie mogę tak chodzić! - żartował i zno.,,vu zanosił się od 
śmiechu. 

Ale podczas samego jubileuszu nie był wesół, jak by przeczuwał bliską 
śmierć. Kiedy po trzecim akcie, śmiertelnie blady i chudy, stał przed rampą 
i gdy mu składano gratulacje i dary, nie mógł powstrzymać się od kaszlu. Ser
ce ścisnęło się nam boleśnie. Z widowni ktoś zawołał, żeby usiadł. Ale on spo
chmurniał i stał przez cały czas długo trwającej ceremonii jubileuszowej, którą 
tak dobrodusznie vvyśmiewał w swoich utworach. Ale i tym razem nie po
wstrzymał się od uśmiechu. Jeden z literatów i zaczął swe przemówienie od ta
kich samych prawie słów jak Gajew, gdy wita starą szafę w pierwszym akcie: 

- Drogi i czcigodny„. (zamiast słowa „szafa" wstawił imię Czechowa). Wi
tam pana itd. 

Czechow spojrzał na mnie ukradkiem (ja właśnie grałem rolę Gajewa) 
i szelmowski uśmiech przemknął mu po wargach. 

Jubileusz wypadł uroczyście, lecz pozostawił smutne wrażenie. Powiało od 
niego pogrzebem. Było nam ciężko na duszy 

Samo przedstawienie zdobyło tylko średnie powodzenie i mieliśmy żal do 
siebie, że nie potrafiliśmy od pienvszego razu ukazać tego, co w sztuce było 
ważne, piękne i wartościowe. Czechow umarł, nie doczekawszy się prawdziwe
go sukcesu swego ostatniego, natchnionego dzieła. 

Z biegiem czasu, gdy przedstawienie dojrzało, wystąpiły na jego tle talenty 
wielu aktorów naszej trupy, przede wszystkim Olgi Knipper, grającej główną ro
lę - Raniewsk.iej, Moskwina - Jepichodowa, Kaczałowa - Trofimowa, Leonido
wa - Łopachina, Gribunina - Piszczyka, Artiema - Firsa, Muratowej - Szarloty. 
Ja także miałem powodzenie w roli Gajewa („.). 

Zbliżała się wiosna J 904 roku. Zdrowie Czechowa pogarszało się. Wystą
piły niepokojące objawy w okolicy żołądka, co wskazywało na gruźlicę jelit. 
Konsylium zaleciło wyjazd do Badenweiler*. Zaczęły się przygotowania do po
dróży. Wszyscy, i ja również, chcieliśmy w tych ostatnich dniach częściej widy
wać Czechowa, ale stan zdrowia nie zawsze pozwalał mu nas przyjmować. Jed
nak mimo choroby nie utracił radości życia. Bardzo interesował się wystawia
niem sztuki Maeterlincka, nad którą w tym okresie z zapałem pracowaliśmy na 
próbach. Musieliśmy informować go o wszystkim, pokazywać makiety dekora
cji, objaśnić inscenizację. 

Jemu zaś marzyła się sztuka w zupełnie nowym rodzaju. Temat jej był jak 
by nie w stylu Czechowa. Osądźcie sami: dwaj przyjaciele, obaj młodzi, kocha
ją tę samą kobietę. 

Wspólny przedmiot miłości i zazdrość komplikują wzajemne stosunki. 
Wreszcie obaj wyjeżdżają na Biegun Północny. Dekoracja ostatniego aktu 
przedstawia ogromny okręt, uwięziony wśród lodów. W zakończeniu sztuk.i 
przyjaciele widzą białą zjawę sunącą po śniegu. Jest to zapewne dusza ukocha
nej, która umarła z dala od nich, w ojczyźnie. 

Tyle tylko można było dowiedzieć się od Czechowa o projektowanej przez 
niego sztuce. Według słów Olgi Czechow za granicą zachwycał się życiem kul
turalnym Europy. Siedząc na swoim balkoniku w Badenweiler obserwował pra
cę w położonym naprzeciwko urzędzie pocztowym. Przychodzili tam zewsząd 
ludzie niosąc swe myśli wyrażone w listach, które stąd rozsyłano na cały świat. 

- To jest wspaniałe! - zawołał. 

Latem 1904 nadeszła z Badenweiler żałobna wieść o śmierci Czechowa** 

Ostatnie słowa umierającego były: „Ich sterbe"***. 

Niemieckie uzdrowisko. 
Czechow zmarł w nocy 2(15) lipca 1904 roku. 
Umieram. 

Przekład: Stefania Bądkowska. 



JEAN-LOUIS BARRAULT 

SZTUKA 
~ 

O· CZASIE· KTORY ·MIJA 
Uważam v\!i§niony sad za arcydzieło Czechowa. Spośród czterech wielkich 

sztuk, jakie napisał z myślą o teatrze, ta najbardziej zdecydowanie zmusza do 
uogólnień, najlepiej daje się zuniwersalizować. 

Bardzo prawdziwie odzwierciedlając duszę rosyjską. spontanicznie się jed
nak od niej odrywa, i tak wyrzucona w przestrzeń, odbija się we wszystkich 
ludzkich duszach. 

Na wszystkich płaszczyznach. ( ... ) 

Wiśniowy sad płynie powoli jak życie. To źródło, które bardzo delikatnie 
szemrze głosem duszy. Mało jest sztuk dających to „fizyczne" wrażenie prze
pływającego czasu. ( ... ) 

Mówią, że czas mija. Ale co mija? Bo przecież czas cały jest działaniem! 
„Mija" życie, czas przepuszcza je jak przez sito. ( ... ) 

I tak jest w Wiśniowym sadzie. To sztuka o - czasie - który - mija. Cóż nas 
zatem może obchodzić, czy tematyka jej jest rosyjska, czy japońska. To dzie
ło uniwersalne. Tak jak niektóre dzieła Szekspira czy Moliera, utwór ten po-
winien należeć do naszego międzynarodowego dziedzictwa. ( ... ) 

Zwykło się dziś mówić, że u Czechowa mało jest akcji. ( ... ) Należy przez 
to rozumieć, że u Czechowa napotyka się mało kombinacji akcji, mało spię
trzeń wypadków, mało zawikłanych intryg; nie znaczy to jednak, że jest mało 
akcji. Nie należy utożsamiać Akcji z Intrygą. „Niechże to, co czynicie, będzie 
zawsze proste i jednoznaczne" - powiada Horacy. A Racine dodaje: ,Wszelka 
wynalazczość polega na robieniu czegoś z niczego". Przeciwnie, w v\fiśnim"'.J'm 
sadzie akcja jest nieustająca, napięta i pełna, bo ( ... ) każda ch\\~la jest dobrze 
wypełniona, każda ch\\~la ma własną gęstość, lecz gęstość ta nie zawiera się 
w dialogu, lecz w milczeniu, w przep~·ającym życiu. ( ... ) 

W Wiśniowym sadzie akcję tworzy sam katalizator - majątek, wiśniowy sad. 

Akt I: grozi sprzedaż wiśniowego sadu. 

AJ,t II: wiśniowy sad ma być sprzedany. 

Akt III: wiśniowy sad zostaje sprzedany. 

Al<;J IV: wiśniowy sad został sprzedany. 

Cała zaś reszta - to życie. 

Dom drzemie, pogrążony w nocy, w oczekiwaniu - przybywają oczekiwani 
goście - pije się kawę - otwiera się telegram - kładzie się do snu - zbJiża się ra
nek - budzą się ptaki. 

Ludzie małymi grupkami zasiadają kolejno na tej samej ławce, tak jak ro
dziny jaskółek gromadzące się na jednym przewodzie telegraficznym - w od
dali przechodzi żydowska orkiestra - wstaje księżyc. 

Tańczą - otwarty zostaje novvy telegram - wypitych kilka szklanek kwasu -
parokrotnie gra się w karty - dwie osoby wracają do miasta. 

I oto trzeba opuścić wiśniowy sad - pakuje się kufry - wybiera meble - na 
podwórzu dzwonią dzwonki przy końskiej uprzęży - zamyka się okiennice -
ostatnie spojrzenie na stare ściany - to już koniec. 

Dom, który na kilka godzin przedtem czekał na życie, jak brzuch kobiety 
ciężarnej, jest już tylko mroźnym grobowcem, z którego uszło całe życie. ( ... ) 

Wiśniowy sad posiada wartość „paraboli". Wychodząc od bieżącego życia 
rozv.~ja się w sposób niedostrzegalny aż do granic sfer metafizycznych. 

I, rzecz niezwykła, wychodząc od jednostki obserwowanej w jej domo
wym, codziennym świecie, prędko uzyskuje ogólnospołeczny punkt widzenia, 
i na tym nie poprzestaje; wznosi się jeszcze wyżej, aby odnaleźć jednostkę uj
mowaną tym razem pod kątem najszerszym, filozoficznym i uniwersalnym. 
I to właśnie sprawia, że Wiśnio1'ty sad jest naprawdę wielkim dziełem. ( ... ) 

Wiśniowy sad nie jest ( ... ) sztuką realistyczną; nie jest też sztuką społecz
ną. Czechow zbyt był wyrafinowany, aby się ograniczać do płaszczyzny spo
łecznej; jest to sztuka \\~elkiego poety, który dzięki głębi swego serca i wyjąt
kowej wrażliwości sięga poza płaszczyznę społeczną, do której prZ)"\~ązuje na
leżną jej, bardzo ważną rolę - aż do samych źródeł istnienia. 

Wreszcie Czechow jest wzorem artysty, gdyż wszelkie jego postacie, tak jak 
Szekspirowskie, są dwuznaczne: Łopachin, tak groźny, jest w istocie człowie
k.iem nieśmiałym, niezdecydowanym i dobrym; krucha ofiara, pani Raniew
ska, jest osobą pełną namiętności; Gajew, uosobienie \\~elk.iej tradycji, jest le
niem; Trofimow, ów rewolucjonista, jest człowiekiem miękkim i kapryśnym. 

Nie spotkamy tu konwencjonalnego bohatera, wszystko to istoty złożone, 
nie ma robotów, tylko mocno bijące serca. ( ... ) 

Przeklad: Ewa Krasnowolska. 



IWAN BUNIN 

CZECHOW 
Poznałem go w Moskwie w końcu dziewięćdziesiątego piątego roku. Wi

dywaliśmy się przelotnie i nie pamiętałbym tych spotkań, gdyby nie kilka cha
rakterystycznych jego wypowiedzi. 

(„.) 

- Dużo pan pisze? - zapytał mnie kiedyś. 

Odrzekłem, że mało. 

- To niedobrze - powiedział swym niskim, piersiowym barytonem. 

- Widzi pan, trzeba pracować„. przez całe życie„. Nie żałować wysiłku„. 

Po („.) przelotnych spotkaniach i przygodnych rozmowach, w których po
ruszaliśmy ulubione tematy Czechowa - że trzeba pracować, „nie siedzieć z za
łożonymi rękami, i być w tym, co się pisze, szczerym i prostym aż do ascety
zmu" - nie widzieliśmy się do wiosny 1899 roku. Przyjechawszy wtedy na kil
ka dni do Jałty pewnego wieczoru spotkałem na bulwarze Czechowa. 

- Dlaczego pan nas nie odwiedza? - zapytał. - Musi pan koniecznie przyjść 
jutro. 

- O której? - zapytałem. 

- Rano, o ósmej rano. 

I zobaczywszy zapewne zdziwienie na mojej twarzy, wyjaśnił: 

- My wstajemy wcześnie. A pan? 

- Ja także. 

- No więc niech pan przyjdzie, gdy pan tylko wstanie. Wypijemy razem ka-
wę. Pan pije kawę? 

- Rzadko. 

- Niech pan pije co dzień. Pyszna rzecz. Ja, kiedy pracuję, poprzestaję do 
wieczora na kawie i bulionie„. Rano kawa, wieczorem bulion. Inaczej źle mi 
się pracuje. 

Podziękowałem za zaproszenie, w milczeniu przeszli
śmy razem przez cały bulwar i usiedli na placyku na ław
ce. 

- Lubi pan morze? - zapytałem. 

- Tak - odrzekł. - Tylko że już za bardzo jest odludne. 

- To właśnie dobrze - rzekłem. 

- Nie wiem - odpovviedział, patrząc w dal i najwidoczniej błądząc gdzieś 
myślą. - Według mnie dobrze jest być oficerem albo studentem, siedzieć gdzieś 
w ludnym mieście, słuchać wesołej muzyki„. 

I swoim zvvyczajem, pomilczawszy ch\vilę, dodał bez wyraźnego związku: 

- Wie pan, bardzo trudno jest opisywać morze. Przeczytałem niedawno 
w zeszycie pewnego ucznia: „ Morze było ogromne". Tylko tyle. Uważam, że 
to było świetne. („.) 

Ktoś dobrze znający Czechowa powiedział kiedyś: „Spotykałem ludzi nie 
mniej szczerych od Czechowa, ale ludzi tak dalekich od wszelkiego frazesu 
i afektacji nie znałem". Tak, lubił tylko to, co szczere, prawdziwe, naturalne, 
byleby nie było ordynarne i wsteczne, i nie znosił frazesowiczów, mędrków, fa
ryzeuszy, szczególnie przejętych swą rolą, tak że stała się ona ich drugą natu
rą. W swoich książkach prawie nigdy nie pisał o swych poglądach i upodoba
niach i prawdę mówiąc, to właśnie sprawiło, że długo uchodził za człowieka 
bez przekonań, aspołecznego. To lubię, tamtego nie znoszę - to nie były zda
nia w stylu Czechowa. Lecz jego sympatie i antypatie były niezwykle stałe 
i określone, a więc najwięcej lubił naturalność. „Morze było ogromne„." To 
wydawało mu się świetne, gdyż zawsze dążył do najwyższej prostoty i brzy
dził się wszystkim, co było nienaturalne, naciągnięte. A w jego słowach o ofi
cerze i muzyce wystąpił inny charakterystyczny jego rys - powściągliwość. 

Nieoczekiwany przeskok od morza do oficera tłumaczy się skrytym smutkiem 
na myśl o młodości i zdrowiu. Morze jest odludne„. A on lubił życie, radość 
i w ostatnich latach to pragnienie radości, choćby najprostszej, najzwyklejszej, 
szczególnie często wyczuwało się w rozmowach z nim. Ale można je było tyl
ko wyczuć. 

(„.) Dużo łatwizny i nieśmiałości, a czasem wprost głupoty można spotkać 
we wspomnieniach o Czechowie. Pisze się na przykład, że Czechow pojechał 
na Sachalin, „żeby podtrzymać swoją opinię człowieka poważnego", i w dro
dze tak się przeziębił, że dostał gruźlicy„. Pisze się, że wystawienie \;\li§niowc
go sadu przyspieszyło jego śmierć. W przeddzień przedstawienia podobno tak 
był zdenenvowany, tak się bal, że jego sztuka nie spodoba się publiczności, że 
całą noc majaczył... Wszystko to są bzdury. Na Sachalin Czechow pojechał, 
bo go Sachalin interesował, a także dlatego, że chciał znaleźć w podrózy za
pomnienie po śmierci brata Mikołaja, utalentowanego malarza. A suchot na
bawił się na Syberii - o tym, że jego płuca „chrypią", wspominał w listach do 
siostry jeszcze w roku osiemdziesiątym siódmym - chociaż z pewnością nie po
winien był tam jechać. Wystarczy wspomnieć ową strasznie ciężką dwumie
sięczną podróż pocztowymi końmi wczesną \viosną, w deszcz i chłód, prawie 
bez snu, i dosłownie na głodnym wikcie z powodu dzikich stosunków panują
cych na syberyjskich drogach. A co do denerwowania się Wiśniml!_vm sadem „. 
Pisarze są OCZ)'\viście bardzo wrażliwi na to, co się o nich mówi, a w ich wraż
liwości jest wiele, bardzo wiele żałosnej neurastenii. Lecz jakże dalekie to jest 



od człowieka tak wielkiego i silnego jak Czechowi Któż bowiem tak odważnie 
kierował się odruchem własnego serca, a nie żądaniem tłumów, jak on 7 Kto 
umiał tak jak on ukrywać ten ostry ból, jaki rozumnemu człowiekowi sprawia 
ludzka głupota? Znany jest tylko jeden wieczór, kiedy Czechow był wstrzą
śnięty swym niepowodzeniem. Był to wieczór premiery Mrny w Petersburgu. 
Lecz od tej chwili dużo wody upłynęło„. A zresztą któż mógł wiedzieć, czy on 
się przejmuje, czy też nie? O tym, co się działo w głębi jego duszy, nie wiedzie
li dokładnie nawet najbliżsi mu ludzie. 

Jako chłopczyk Czechow był, wedle słów jego szkolnego kolegi Siergiejen
ki, „ospałym wałkoniem z twarzą jak księżyc". Co do mnie, to na podsta\vie 
portretów i opowiadań jego krewnych wyobrażam go sobie inaczej. Słowo 
„wałkoń" zupełnie nie pasuje do zgrabnego wysokiego chłopca. I twarz jego 
nie była „jak księżyc" ,lecz po prostu duża, bardzo inteligentna i bardzo spo
kojna. Ten spokój sprawił zapewne, że w .latach szkolnych uważano Czecho
wa za wałkonia - właśnie spokój, a wcale nie ospałość, której nic było w nim 
nawet w ostatnich latach. Ale myślę, że ten spokój był szczególny. Był to spo
kój chłopca, w którym dojrzewały wielkie siły - wyjątkowy dar obserwacji 
i wyjątkowy humor. Bo jakże w przeciwnym razie pogodzić słowa Siergiejenki 
z opowiadaniami matki i braci o tym, że Antosza był w dziecii'istwie niewy
czerpany w pomysłach, które do łez rozśmieszały nawet surowego w owym 
czasie ojca! V\T młodości, \V owych szczęśliwych dniach, kiedy bawił go projekt 
takiego utworu jak Sztuczne rozmnażanie jeży - podrtcznik dla rolników, spokój ten 
rozpływał się w bujnym rozk\vicie vvrodzonej radości życia. Wszyscy, którzy 
znali go w tym okresie, mówią o nieopisanym uroku jego wesołości, o jego 
pięknej szczerej twarzy i promiennych oczach. Lecz lata mijały, myś]i i duch 
stawały się głębsze i przenikliwsze. Po pierwszych śmiałych porywach młode
go talentu zaczął malować rzeczywistość z całą surową uczciwością swej szla
chetnej natury. 

W Moskwie w dziewięćdziesiątym piątym roku ujrza
łem mężczyznę w średnim wieku, w binoklach, ubrane
go prosto i ładnie, dość wysokiego, bardzo smukłego 

i zręcznego w ruchach. Przywitał się ze mną uprzejmie, 
ak z taką prostotą, że przyjąłem to za chłód, jako że by
łem wówczas jeszcze bardzo młody i nie przywykłem do 

takiego tonu przy zawieraniu znajomości. W Jałcie wydał 

mi się bardzo zmieniony - schudł, sczerniał na twarzy, ale 
z całej jego powierzchowności biła dawna wytworność czło

wieka już niemłodego, który niejedno przeżył i którego te przeżycia 
jeszcze bardziej uszlachetniły. I głos jego brzmiał już bardziej łagodnie. 

Na ogół jednak był prawie taki sarn jak w Moskwie - uprzejmy, lecz powścią
gliwy, dość OŻ)'\viony w rozmowie, ale mówiący jeszcze bardziej zwięźle i pro
sto. Rozmawiając zdawał się myśleć o czymś innym, pozostawiając rozmówcy 
domyślanie się, jakimi torami płyną jego myśli, przy czym z lekko uniesioną 

Czechow w swoim jałtańskim gabinecie ( l 900). 

głową wciąż spoglądał na morze poprzez szkła binokli„. Nazajutrz po spotka
niu na bulwarze pojechałem do jego willi. Doskonale pamiętam ten słoneczny 
poranek, który spędziliśmy z nim w jego ogródku. Wciąż żartował i między 
innymi przeczytał mi jedyny, jak mówił, swój wiersz Zając i Chińcryry - bajka 
dla dzieci. Odtąd zacząłem b)'\vać u niego coraz częściej, a później stałem się 
prawie jego domownikiem. W związku z tym zmienił się stosunek Czechowa 
do mnie - stał się żywszy, serdeczniejszy Ale powściągliwość została i przeja
wiała się nie tylko w stosunku do mnie, lecz w stosunku do ludzi, którzy byli 
mu najbliżsi, i nie oznaczała obojętności, jak się potem przekonałem, lecz coś 
wręcz przeciwnego. 

Biała kamienna willa w Autce, pod południowym słońcem i błękitnym nie
bem, otoczona ogródkiem, który z takim zamiłowaniem pielęgnował Cze
chow, zawsze lubiący kwiaty, drzewa i zwierzęta, jego gabinet, ozdobiony tyl
ko dworna czy trzema obrazami Le\vitana i wie.lkirn półokrągłym oknem, 
z którego otwierał się \vidok na tonącą w ogrodach dolinę rzek.i Uczan-Su 
i niebieski trójkąt morza - te godziny, dni, niekiedy miesiące, które spędziłem 
w tej willi, i poczucie serdecznej przyjaźni z człowiek.iem, który zachwycał 
mnie nie tylko swym umysłem i talentem, lecz nawet s\vyrn surowym głosem 
i dziecięcym uśmiechem, pozostaną zawsze najmilszymi wspomnieniami 



z mego życia. I on też był dla mnie serdeczny, nieraz aż tkliwy Lecz ta po
wściągliwość , o której wspominałem, nie opuszczała go w najserdeczniejszych 
chwilach naszych rozmów. Była we wszystkim. 

Lubił śmiech, lecz śmiał się swym miłym , zaraźliwym śmiechem najczę

ściej tylko wtedy, gdy kto inny opowiadał coś zabawnego. Sam zaś mówił naj
śmieszniejsze rzeczy bez najmniejszego uśmiechu. Bardzo lubił żarty, dziwacz
ne przezwisk.a, mistyfikacje. W ostatnich latach, gdy tylko czuł się lepiej, był 
w takich pomysłach niewyczerpany, lecz jak subtelny był komizm, którym bu
dził niepowstrzymany śmiech! Rzuci dwa słówka, chytrze błyśnie okiem znad 
binokli ... A jego listy! Ileż było w nich przemiłych żartów zawsze podanych 
z powagą. 

Lecz powściągliwość Czechowa \.vyrażała się jeszcze w czymś innym. waż
niejszym, świadczącym o wyjątkowej sile tej natury. Czy ktoś na przykład sły
szał kiedy od niego jakąś skargę? A miał się na co skarżyć. Należąc do rodzi
ny, która za czasów jego młodości cierpiała nędzę, zaczął wcześnie pracować. 
Pracował nie tylko za grosze, lecz na dobitkę w warunkach , w których wszel
kie natchnienie mogło wygasnąć - w małym mieszkaniu, wśród hałasu i zamę
tu, często na skrawku stołu, wokół którego siedziała nie tylko cała rodzina, 
lecz jeszcze kilku gości-studentów. Potem długo klepał biedę. Lecz nikt nigdy 
nie słyszał od niego utyskiwania na los, a wynikało to ze skromności jego po
trzeb. Będąc niezwykle skromnym. nienawidził równocześnie szarego, po
wszedniego życia ... Piętnaście lat toczyła go wyniszczająca choroba, która nie
uchronnie wiodła do śmierci, ale czy wiedział coś o tym czytelnik, ten rosyj
ski czytelnik, który nasłuchał się tylu gorzkich lamen-
tów swoich pisarzy? Chorzy lubią swe uprzywile
jowane położenie, często prawie z lubością 
nękają otoczenie gniewnymi, gorzkimi, 
nieustannymi rozmowami o swej choro
bie i doprawdy było godne podziwu, jak 
dzielnie Czechow znosił chorobę, z jakim 
spokojem umierał. ( ... ) 

Wszystko, co się działo w świecie literackim, 
było mu bliskie i dużo przeszedł w tym środowisku 
pełnym głupoty, kłamstwa, zmanierowania i dziwactw, 
które tak bujnie kwitną teraz w literaturze. Lecz nigdy w je
go wzburzeniu nie dostrzegłem małostkowej drażliwości 

i osobistych pobudek. Prawie o wszystkich zmarłych pisa
rzach mówi się, że cieszyli się sukcesami innych, że byli pozba
wieni próżności, i dlatego, gdybym podejrzewał Czechowa o cień 
takiej próżności, nie poruszałbym w ogóle tej sprawy. Lecz on naprawdę 
cieszył się każdym talentem i nie mógł się nie cieszyć. Zdaje się, że słowo 
„nieporadność" było w jego ustach najostrzejszą naganą. Swoje zaś własne 
sukcesy i niepowodzenia przyjmował tak, jak tylko on to potrafił. 

Pisał prawie 25 lat i ileż przez ten czas nasłuchał się płask.ich i ordynar
nych zarzutów! Był jednym z najsubtelniejszych rosyjskich poetów, lecz nigdy 
nie przemawia~ językiem kaznodziei. A czyż można było liczyć na zrozumie
nie i życzliwość krytyki w Rosji? Przecież od Lewitana żądano, by „ożywiał" 
swój pejzaż krówką, stadem gęsi lub postacią kobiecą. I doprawdy Czechow 
nie miał słodkiego życia wśród takich krytyków i wiele goryczy doznał od 
nich, mając duszę i tak zatrutą rosyjskim życiem. I tę gorycz się czuło. 

- No, Antoni Pawłowiczu, wkrótce będziemy obchodzić pański jubileusz. 

- Znam ja te jubileusze! Wymyślają człowiekowi przez dwadzieścia pięć lat 
na wszelkie sposoby, a potem darują mu gęsie pióro z aluminium i przez cały 
dzień wśród łez i pocałunków odprawiają nad nim uroczystą bzdurę! 

- Czytał pan? - pytam zobaczywszy gdzieś artykuł o nim. 

A on tylko łypnie przez binokle: 

- Dziękuję uniżenie! Napiszą o kimś tysiąc wierszy. a na końcu dodadzą: 
I taki jest właśnie Czechow - mazgaj. A jak.iż ze mnie mazgaj? Jak.iż ze mnie 
ponury czy zimny człowiek, jak nazywają mnie krytycy? Jakiż ze mnie pesy
mista? ( ... ) I co za paskudne słowo „pesymista" ... Nie, krytycy są jeszcze gor
si od aktorów. A przecież pan wie, że aktorzy o całe siedemdziesiąt pięć lat są 
spóźnieni w rozwoju w stosunku do rosyjskiego społeczeństwa. ( ... ) 

Rzadko zdarzało mu się być rozgniewanym, a jeśli się rozgniewał, to za
dziwiająco umiał nad sobą zapanować. Ale i chłodnym go nie widziałem. 
Chłodny bywał, wedle własnych słów, tylko przy pracy, do której przystępo
wał zawsze dopiero wówczas, gdy idea i sceny jego przyszłego utworu rysowa
ły mu się już zupełnie jasno, i którą doprowadzał do końca prawie zawsze bez 
przerw. 

- Trzeba zasiadać do pisania wtedy, kiedy człovviek czuje, że jest zimny jak 
lód - powiedział kiedyś. 

Ale był to oczywiście chłód zupełnie specjalny. 

Aby pojąć jego skomplikowaną i głęboką duszę, trzeba byłoby, żeby ktoś 
wybitny i wszechstronny opisał życie i twórczość tego niezrównanego, jak go 
nazwał Tołstoj, artysty. Ja zaś tymczasem stwierdzam tylko, że był to człowiek 
rzadkiej szlachetności ducha, wyjątkowo dobrze wychowany i wytworny 
w najlepszym znaczeniu tych słów, pełen łagodności i delikatny a równocze
śnie niezwykle szczery, pełen prostoty, subtelności i wyjątkowej rzetelności . 

Być szczerym i naturalnym a jednocześnie czarującym - na to trzeba być 
naturą niezwykłą. I właśnie dlatego mówiłem tu często o spokoju Czechowa, 
że spokój ten świadczy o niezwykłej sile jego natury. Ten spokój nie opuszczał 
go, sądzę, i w dniach najpełniejszej radości życia, i to on zapewne pozwolił mu 
w młodości nie ulec niczyjemu wpływowi i pracować tak śmiało i „bez żad
nych kompromisów z sumieniem" a zarazem z takim niedoścignionym mi
strzostwem. 



(.„) Ta swoboda nie usz ła mu płazem . Długo nie miał takiego powodze
nia, na jakie zasługiwał. Lecz czy zrobił kiedy w życiu najmniejszy wysiłek, by 
zwiększyć swą popularność? Z bólem i odrazą patrzał na zabiegi , jak.ich nie
raz dopuszczają się teraz literaci dla zdobycia powodzenia . 

- A czy pan myśli, że to są pisarze! To szewcy - móv.rił z goryczą. ( ... ) 

Przypominam sobie pewną noc wczesną wiosną. Było już późno. Nagle 
wołają mnie do telefonu. Podchodzę i słyszę: 

- Mój drogi, niech pan weźmie dobrą dorożkę i przyjedzie do mnie. Poje-
dziemy na spacer. 

- Na spacer? W nocy? - zdzivviłem s ię . - Co się panu s tało "? 

- Jestem zakochany. 

- ( ... )Dobrze, ale już jest po dziewiątej ... A zresztą może pan się zaziębić ... 

- Nie mędrkuj, młodzieńcze! 

Po dziesięciu minutach byłem w Autce. W domu, gdzie z imą Czechow 
mieszkał tylko z matką , panowała jak zwykle martwa cisza i ciemność, w ga
binecie słabo świeciły dwie świece , tonąc w półmroku. I jak zwykle serce mi 
s ię ścisnęło na widok tego cichego gabinetu, w którym ( :Lcchow spędz ił tyle 
samotnych zimowych wieczorów, pełnych, być może, gorzkich rozmyślań 
o swoim losie. 

I 

Sypialnia Czechowa w Jałcie. 

- Co za noc! - powied ział z niezwykłym u niego ciepłem i jaką ś s mutną ra
dością, witając mnie w progu gabinetu. - A w domu taka nudal ( ... ) Pojedźmy 
do Oriandy. Jeśli się zaziębię, gwiżdżę na lO. 

Noc była ciepła, cicha, z jasnym księżycem i lekkimi białymi obłokami, 
z promienistymi gwiazdami z rzadka rozsianymi na błękitnym niebie. Powóz 
miękko toczył się po białej szosie, nie mówiliśmy nic, patrząc na połyskującą 
matowym złotem toń morza. A potem był las z lekkimi deseniami cieni, przy
pominających pajęczynę, ale już po wiosennemu delikatny, piękny i zaduma
ny. Potem zaczerniły się grupy cyprysów wznoszących się do promienistych 
gwiazd. I wtedy wyszliśmy z powozu i z wolna zaczęliśmy i ść wzdłuż blado
niebieskich w świetle księżyca ruin pałacu. Czechow nagle powiedział: 

- Czy pan wie, ile lat jeszcze będą mnie czytać? Siedem. 

- Dlaczego siedem? - spytałem. 

- No, siedem i pół. 

- Nie - rzekłem. - Poezja żyje długo, a im dłużej, tym pełniej 

Nic nie odpm-viedział, lecz gdy usiedliśmy gdzieś na ławce, skąd znów 
otworzył się widok na połyskujące w księżycowym świetle morze, zdjął bino
kle i popatrzywszy na mnie dobrymi znużonymi oczami po1viedział: 

- Za poetów, drogi panie , uchodzą tylko ci, którzy używają takich słów, jak: 
srebrzys ta dal, akord, albo: do boju, do boju do walki z ciemnotą. 

- Jest pan dziś smutny, Antoni Pawłowiczu - powiedziałem patrząc na jego 
szczerą, dobrą i piękną twarz , trochę bladą w świetle księżyca . 

Spuściwszy oczy, wolno rozgrzebywał kamyczki końcem laski, lecz gdy po
wiedziałem, że jest smutny. żartobliwie popatrzał na mnie z ukosa. 

- To pan jest smutny - powiedział. - A smutny dlatego, że zrujnował się pan 
na dorożkę. 

A potem dodał już poważnie: 

- A jednak czytać mnie będą jeszcze tylko przez siedem lat, a życia mi zo
stało jeszcze mniej: sześć. Tylko niech pan o tym nie mówi odeskim reporte
rom. 

Tym razem się omylił. Zył krócej. 

Umarł spokojnie, bez cierpień, wśród ciszy i piękna letniego brzasku , któ
ry zawsze tak lubił . I gdy umarł, na jego nagle odmłodzonej twarzy zjawił s ię 
wyraz szczęśc ia. 

Zimowy, krymski dzień, szary, chłodnawy, senne, gęste chmury na Jajle. 
'vV domu Czechowa cicho, miarowe tykanie budzika z pokoju Eugenii Jakow
lewny. Czechow siedzi przy biurku w gabinecie, bez szkieł, i nie śpiesząc się 
stara nnie coś zapisuje. Potem wstaje, wkłada palto, kapelusz. skórzane płytkie 
kalosze i idzie tam, gdzie stoi pułapka na myszy. Wraca trzymając za ogonek 



małą myszkę , "'')'Chodzi na ganek, wolno id zie przez ogród aż do ogrodzenia, 
za którym znajduje się tatarski cmentarz na kamienistym p agórku . Ostrożnie 

rzuca tam mysz i uważnie ogląda młode drzewka , idzie do ławki pośrodku 
ogrodu. Za nim biegnie żuraw, dwa pieski. Usiadłszy ostrożnie , bawi się laską 
z jednym z piesków, który leży u jego nóg na grzbiecie. Uśmiecha się: pchły 
chodzą po różowym brzuszku„ Potem oparłszy się o ławkę , patrzy gdzieś 
w da l, na Jajłę, podnosi głowę i o czymś spokojnie rozmyśla. Siedzi ta k godzi
nę, półtorej„. 

Czy była w jego życiu miłość, romantyczna, namiętna, ślepa? 

Myślę, że nie. I to bardzo znamienne. A niewątpliwie mógł pragnąć takiej 
miłości. Świetnie znal kobiece se rce , głęboko i subtelnie odczuwał kobiecość, 
wśród obrazów stworzonych przez jego wyobraźnię są postac ie czarujące, wie
le kobiet kochało go i rzadko kto umiał ta k mówić z kobieta mi jak on , tak je 
wzruszać, zżywać się z nimi duchowo„. 

Czy tajemnica nie na tym polega, że dał mu Bóg zbyt bystre oczy? „Mi
łość - pisał w swym notatniku - to a lbo pozostałość po czymś, co kiedyś było 
wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w swej 
postaci obecnej nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż s i ę ocze
kuje". 

Co myślał o śmierci? 

Wiele razy gorliwie i stanowczo przekonywał mnie, że nieśmiertelność du
szy, życie po śmierci w jakie jkolwiek formie jest czystą bzdurą . 

- To przesąd . A każdy przesąd jest okropny Trzeba myśleć jasno i ś miało. 

Kiedyś musimy z panem o tym zasadniczo porozmawiać . Dowiodę panu („.), 
że nieśmiertelność duszy to bzdura. 

Potem jednak kilka razy z jeszcze większym przekonaniem mówił coś 
wręcz przeciwnego. 

- To niemożliwe, żebyśmy mieli zniknąć bez śladu. Z pewnością będziemy 

żyć po śmierci. Nieśmiertelność duszy to fakt. Niech pan poczeka, ja to panu 
dowiodę. 

Ale nie dowiódł. 
Przekład: Stefania Bądkowska. 
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