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ANTON PAWŁOWICZ CZECHOW 
1860-1904 

Antoni Pawłowicz ze szczególnym upodobaniem 
przedstawiał życie małych, skromnych ludzi. prowincjuszy 
pozbawionych szerszych horyzontów. Ukazywał ich na tle 
codziennego. monotonnego życia. Sztuki jego są pozbawione 
tak zwanej dramatycznej akcji i tego. co u autorów francuskich 
nazywało się intrygą sceniczną. I właśnie w tych swoich nie
pozornych bohaterach pokazywał głębokość i rozległość 
przeżyć ludzkich, z ich nieefektownych losów wydobywał 
w sposób przedziwnie przejmujący wielki dramat człowie
czeństwa. 

Styl realizacji sztuk Czechowa ukształtował słynny 
Moskiewski Artystyczny Teatr Akademicki (MChAT). Polegało 
to na drobiazgowej analizie psychologicznej i na zwolnionym. 
pauzowanym rytmie gry. Twórca i reżyser tego teatru . 
Konstanty Stanisławski, mówiąc o swoim ulubionym autorze 
używał określeń: "najszczersze nastroje. najintymniejsze 
zakamarki duszy. subtelny smak, władza nad sercami". 
Czechow irytował się na te przedstawienia, Ż!'ldał zmiany 
tempa, dosadności i komizmu. W jego sztukach bowiem -
obok melancholii i ciepłej serdeczności w stosunku do postaci 
- wyraźny jest także żywioł humoru. poczucie karykatury, ostry 
krytycyzm. "Nastrojowa·, "pastelowa· i "zamglona· maniera 
inscenizacji zaciera owe komediowe elementy wyrazu, które 
komplikują. ale i wzbogacają Czechowowską transpozycję 
świata. Przeczucie nowych i ciekawych możliwości tkwiących 
w tych dziełach nie przestaje niepokoić twórców teatralnych. 

Pochodził z rodziny chłopów pańszczyźnianych , ojca 
miał sklepikarza, był lekarzem i mężem aktorki Olgi Knipper. 
Umarł w wieku 44 lat na gruźlicę. Wszystkie jego utwory 
dramatyczne zostały przełożone na język polski : "Iwanow" 
(debiut teatralny w 1887 r.). "Mewa", "Wujaszek Wania" 
(pierwopisem tej sztuki jest młodzieńcza k<;>media "K~sy"l: 
"Trzy siostry", " Wiśniowy sad". Jednoaktowymi krotochw1la.m1 
są: "Niedźwiedź", "Oświadczyny·. "Tragik mimo woli ", "Wesele" 
i "Jubileusz". "Łabędzia pieśń " i "Przy trakcie" - to jednoaktowe 
szkice dramatyczne, a . ·o szkodliwości palenia tytoniu" - to 
monolog sceniczny tyleż rzewny co śmieszny. 

An ni Czechow 
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KIERUNEK INTUICJI I UCZUCIA 

Aby wykryć wewnętrzną treść jego utworów, należy 
przeprowadzić swego rodzaju poszukiwania duchowej ich głębi. 
Wymaga tego oczywiście każdy artystyczny utwór o głębokiej . 
wewnętrznej treści. Czechowa jednak dotyczy to szczególnie, 
gdyż nie ma do niego innej drogi.( ... ) 

Często pierwsze zetknięcie się z jego utworami budzi 
rozczarowanie. Wydaje się, że po przeczytaniu nie ma o czym 
opowiadać. Założenie? Treść? .. . Można je opowiedzieć w dwóch 
słowach. Role? Dużo dobrych, lecz żadnej dominującej. o którą 
ubiegałby się aktor polujący na wszystkie dobre role (są i tacy). 
Większość z nich - to maleńkie rólki. "bez nitki" (tj. jednostroni
cowe, nie wymagające nici do zszycia). Przypominamy sobie 
poszczególne słowa sztuki. poszczególne sceny ... Ale rzecz 
dziwna: im więcej się ich przypomina. tym więcej pragnie się 
o sztuce tej myśleć. Niektóre miejsca zmuszają - na skutek 
wewnętrznego związku - do rozmyślań nad innymi , jeszcze 
lepszymi. i wreszcie nad całym utworem. Wczytujemy się coraz 
głębiej i wreszcie zaczynamy odnajdywać wewnątrz siebie jakieś 
głębokie złoża. 

Zdarzało mi się grywać w sztukach Czechowa setki razy 
tę samą rolę, lecz nie pamiętam przedstawienia, w którym dusza 
moja nie doznałaby nowych wrażeń . w samym zaś utworze nie 
znalazła nowych głębi lub subtelności. nie zauważonych przeze 
mnie uprzednio. 

Czechow jest niezgłębiony. gdyż mimo codzienności , 
którą niby to zawsze przedstawia, mówi on w swej głębokiej myś li 

przewodniej nie o czymś przypadkowym, osobistym, lecz o Ludz
kim (przez duże L). 

Dlatego właśnie marzenia j ego o przyszłym życi u na zie
mi nie są małe, mieszczańskie i ciasne. lecz przeciwnie - wielkie. 
szerokie, idealne i zapewne nie spełnią się nigdy, lecz dążyć do 
nich należy, choć się ich nigdy nie osiągnie.( .. . ) 

Sztuki jego są pełne akcji. lecz nie w zewnętrznym, ale 
w wewnętrznym swym rozwoju. Nawet w bierności tworzonych 
przez niego ludzi tai się głęboka, wewnętrzna akcja. Czechow 
lepiej niż inni dowiódł, że akcję sceniczną należy rozumieć 
w sensie wewnętrznym i że jedynie na niej. oczyszczonej 
z pseudoteatralności. można budować i gruntować sztukę 



dramatyczną w teatrze. Gdy akcja zewnętrzna na scenie bawi, interesuje lub podnieca nerwy, wewnętrzna przenika do naszej duszy, porywają 
i opanowuje. Najlepiej, oczywiście, jeśli oba te elementy, to jest wewnętrzna i zewnętrzna akcja, jakby zlane ze sobą, osiągają jednoczesność. 
Utwór zyskuje wówczas na pełni i sceniczności. Jednak zawsze akcja wewnętrzna musi stać na pierwszym planie. Oto dlaczego mylą się ci, 
którzy w sztukach Czechowa widzą tylko fabułę i ślizgając się po powierzchni traktują role powierzchownie, nie tworząc wewnętrznego życia 
i wewnętrznego wizerunku. Ludzie Czechowa interesują przede wszystkim strukturą swej duszy. 

Mylą się w ogóle ci , którzy w sztukach Czechowa starają się grać, przedstawiać . W jego sztukach trzeba być, to jest żyć, istnieć, płynąć 
ukrytym głęboko wewnątrz, duchowym nurtem dzieła. 

Czechow operuje najróżnorodniejszymi, nieraz 
podświadomymi sposobami oddziaływania. Miejs- i Czechow i Maksym Gorki 
cami jest impresjonistą, gdzie indziej - symbolistą, 
gdzie trzeba - realistą , czasem nawet prawie natura
listą . ( ... ) 

Czechow, jak nikt inny, potrafi wybierać 
i przekazywać nastroje ludzkie, przeplatać je scenami 
branymi z życia, o zupełnie kontrastowym charak
terze, przesypującje błyskami swego humoru.( ... ) 

Niedoświadczonemu oku może się wyda
wać, że Czechow prześlizguje się po zewnętrznej linii 
fabuły, zajmuje się przedstawieniem obyczajów 
i płytkich, codziennych szczegółów. Wszystko to 
potrzebne mu jest tylko jako kontrast do wzniosłego 
marzenia, żyjącego stale w jego duszy udręczonej 
oczekiwaniem i nadzieją. 

Czechow jednakowo panuje na scenie nad 
zewnętrzną i wewnętrzną prawdą. W zewnętrznej 
formie swych sztuk nikt tak jak on nie potrafi 
posługiwać się martwymi, tekturowymi rekwizytami, 
dekoracją, efektami świetlnymi i nikt ich tak nie 
ożywia. Wysubtelnił i pogłębił naszą wiedzę o życiu 
przedmiotów, dźwięków i światła na scenie, które tak 
w teatrze jak i w życiu mają ogromny wpływ na duszę 
ludzką. Zmierzch, zachód i wschód słońca, burza, 
deszcz, pierwsze poranne głosy ptaków, tętent koni 
po moście i turkot oddalającego się pojazdu, bicie 
zegara, ćwierkanie świerszcza i głos dzwonu nie są 
potrzebne Czechowowi dla zewnętrznego, scenicz
nego efektu, lecz dlatego, aby ukazać nam nastroje 
ludzkiego ducha. Jakże można oddzielić nas i to, co 
w nas się dzieje, od świata dźwięków, światła i przed
miotów, pośród których żyjemy i od których tak 
bardzo zależy nasza psychika? 

bcct.<)-ij 1:.c,..~fo1w'fc4: 

KLASYKA I WYCZUCIE EPOKI 

Daje się zauważyć pewna prawidłowość: 
klasyczne dzieła 'starzeją się" i wypadają z reper
tuaru, aby potem odrodzić się w kontakcie z wi
dzami, na równi ze współczesną dramaturgią. 
Zmiennej koniunktury nie uniknęli ani klasycy 
antyku, ani Szekspir czy Czechow. 

Klasyka zmartwychwstała i z zapałem młodo
ści włączyła się do walki o nowego człowieka, o jego 
moralność i wrażliwość estetyczną. 

Szacowni uczeni, filolodzy i teatrolodzy, któ
rzy klasyce poświęcili całe swoje życie, przyjmują 
ten fakt z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony od
czuwają satysfakcję , że ich ukochani koryfeusze 
literatury znaleźli swoje miejsce we współczesności; 
z drugiej strony - oburza ich brak szacunku dla 
klasyki ze strony reżyserów. Także część widzów 
starszego pokolenia odnosi się krytycznie do 
współczesnego odczytania klasycznych sztuk. 
Porównując przedstawienia sprzed trzydziestu czy 
czterdziestu lat z obecnymi, nie tylko stawiają wyżej 
te oglądane w młodości, ale uważają dzisiejsze 
podejście do klasyki za szarganie świętości. 

Ja odnoszę się z wielką estymą do wielu 
klasycznych dzieł wystawionych przez wytrawnych 
mistrzów reżyserii: Konstantego Stanisławskiego, 
Władimira Niemirowicza-Danczenkę, Wsiewołoda 
Meyerholda, Aleksandra Tairowa, Aleksieja Popowa 
i innych. Dzisiaj również, po wielu latach, 
z zachwytem i z wdzięcznością wspominam tamte 
przedstawienia. Przypuszczam jednak, że gdyby 



zdarzył się cud i wszystkie ówczesne spektakle 
moglibyśmy zobaczyć dzisiaj w ich dawnym 
kształcie, reakcje byłyby zupełnie odmienne. Nie 
dlatego, że te przedstawienia są gorsze niż myśle
liśmy, tylko my, widzowie, jesteśmy teraz inni. („.) 

Nikt nie żąda rekonstrukcji i restauracji 
przedstawień z minionych wieków, natomiast 
wielu znawców i wielbicieli teatru broni dawnej 
maniery grania klasyki. Powszechnie przyjęta nieg
dyś maniera wykonawcza jest dla nich jedynie 
możliwa. Powszechnie wiadomo, że Comedie 
Franc;aise jest spadkobierczynią tradycji Moliera; 
Moskiewski Teatr Mały to scena Ostrowskiego, 
a Moskowskij Chudożestwiennyj Tieatr - Czecho-
wa. 

Istotnie, w tych teatrach objawiła się sztu
ka sławnych dziś pisarzy. Historia zna jednak 
niemało przykładów, kiedy klasyka przeżywa 
swoją drugą młodość w polemice z tradycją 
teatralną, w całkiem innych teatrach, a nawet 
w innych krajach. Sceniczne losy Czechowa po
czątkowo nie były najszczęśliwsze. Prawdziwe 
narodzenie "Czajki ' na scenie nastąpiło dopiero 
wtedy, gdy dramaturg i reżyser Władimir Niemi
rowicz-Danczenko zapalił do dramatu Czechowa 
młody zespół Chudożestwiennego Tieatru i swego 
utalentowanego kolegę, reżysera Konstantego 
Stanisławskiego. Intuicja podpowiedziała Stanis
ławskiemu taką wizję "Czajki' , która na przeszło 
pół wieku ustanowiła tradycję wystawiania 
Czechowa. 

Za sprawą Stanisławskiego i Niemirowicza
Danczenki teatr Czechowa zyskał etykietę "teatru 

• 
nastrojów". Obiektywny badacz Czechowowskiego teatru zdaje sobie sprawę, że spektakle Czechowa w MChAT-cie 
nie przypadkowo zyskały ten elegijny ton, że takie spojrzenie na sztuki tego dramaturga związane było z okreś-
Jonymi zjawiskami w życiu społecznym ówczesnej Rosji. Forma, którą MChAT znalazł dla Czechowa, była w tamtej 
epoce wyjątkowo trafna. 

Kiedy po czterdziestu latach od premiery Niemirowicz-Danczenko sięgnął ponownie do "Trzech sióstr" 
kategorycznie sprzeciwił się powtórzeniu inscenizacji swego najlepszego spektaklu. Wiedział, że w 1940 roku 
stara sztuka powinna otrzymać nową szatę, nowy ton. Niemirowicz-Danczenko stanowczo przestrzegał nowych 
wykonawców przed zwolnionym rytmem, elegijnymi tonami, czyli tym wszystkim, co kiedyś składało się na sposób 
grania sztuk Czechowa w MChAT-cie, a z czasem przerodziło się w sztampę. Przedstawienie z I 940 roku stało się 
kamieniem milowym, który wyznaczył początek nowej tradycji. 

Odrzucając fałszywe pojmowanie Czechowa jako pesymisty, popadano w drugą skrajność - w bohaterach 
dramatów Czechowowskich, doszukiwano się cech rewolucjonistów, bojowników. Przypisywano im siłę woli 
i energię, śmiałość i optymizm. Dla tej tezy rezygnowano z prawdopodobieństwa historycznego i psycholo
gicznego. („.) 

Odbierając bohaterom Czechowa prawo do smutku, wahań, nostalgii, usuwając im spod nóg grunt 
historyczny i głębię psychologiczną, teatry i krytyka bynajmniej nie przybliżały pisarza współczesności. Czechow
optymista przestał być interesujący dla współczesnego widza. Ten pisarz nie mieści się w prokrus-towym łożu 
jednowymiarowych określeń. 
• Czechowa zaczęły grać teatry na wszystkich kontynentach, we wszystkich językach. Bardzo możliwe, że 
zawdzięcza on swe powodzenie po części temu, że teatry w innych krajach nie dźwigały takiego ciężaru tradycji. 
Przede wszystkim zaważył tu chyba fakt, że za granicą wielu ludzi teatru dostrzegło w dramatach Czechowa bliskie 
im doświadczenie życiowe. Ale teoretykowi trudno określić jak, i w jakjm stopniu drama-turgia Czechowa wpłynęła 
na dzisiejszy teatr. Bardzo wiele motywów z jego sztuk, tematów, problemów, konfliktów zainspirowało współ
czesną dramaturgię. Czechow pierwszy zauważył, jak skomplikowaną sprawą jest w naszych czasach poro
zumienie z drugim człowiekiem, jak trudno jest człowiekowi wyrazić wszystko, co myśli i czuje. Wydaje mi się , że 
właśnie Czechow podsunął innym pisarzom temat samotności duchowej, izolacji, bezpłodności wysiłków, 
daremności 'dobrania się" do duszy innego człowieka, motyw tak często spotykany w dramaturgii światowej. 
Wszystkie jego utwory dotykają tego, co dziś określa się słowem alienacja. Czechow znalazł zaskakującą, ale 
niezwykle nośną formę wyrażenia skomplikowanego życia wewnętrznego podmiotu. Władimir Niemirowicz
Danczenko nazwałje "drugim planem", 'podskórnym nurtem". 

Kilka lat temu, w związku ze stuleciem urodzin Czechowa, redakcja moskiewskiego pisma "Tieatr" zwróciła 
się do mnie z pytaniem, jaki jest mój stosunek do dramaturgii Czechowa. Odpowiedziałem wówczas, że od dawna 
marzę o wystawieniu Trzech sióstr", ale nie wiem, jak dzisiaj trzeba je grać, ponieważ w pamięci utkwił mi 



Antoni Czechow 
wybitny spektakl Niemirowicza-Danczenki. "Być mo
że - pisałem - czas przyniesie mi koncepcję wysta
wienia ulubionej sztuki".( ... ) 

Koncepcja tego spektaklu powstała, jak to 
często bywa, na zasadzie kontrastu ze spektaklem 
"Trzech sióstr" obejrzanym kiedyś za granicą. Nie do 
mnie należy wydawanie opinii, czy Wielki Teatr 
Dramatyczny stał się owym "niewiarygodnym 
zespołem" - jak mawiał Niemirowicz-Danczenko -
któremu udało się "dokonać w spektaklu czegoś 
zaskakującego, śmiałego, celnego, czego nawet nie 
można przewidzieć" . Sądzę, że narodziny Czechowa 
są jeszcze przed nami. Mogę tylko powiedzieć, że 
wszyscy współtwórcy spektaklu starali się, jak zale
cał Niemirowicz-Danczenko, przezwyciężyć "czecho
wowszczyznę" - sztampy, które wykształciły się przy 
Czechowowskich inscenizacjach, próbowali po
dejść do "Trzech sióstr" jak do czegoś nowego. 
Przystępt.tjąc do pracy nad tą sztuką, starałem 
się nie wdawać w polemikę z przedstawieniem 
MChAT-u sprzed dwudziestu pięciu lat. 

W 1940 roku Władimir Niemirowicz-Dan
czenko nie miał cienia wątpliwości, że winę za 
zmarnowane życie bohaterów ponosi czas: dobrzy, 
szlachetni ludzie są obezwładnieni panującym sys
temem. Przedstawienie MChAT-u mówiło o tym, że 
ci ludzie warci są innego losu. Oni zdają sobie 
sprawę z obezwładniającej siły, jaką przytłacza ich 
pospolitość życia i tęsknią do lepszego jutra. Taka 
koncepcja sztuki była naturalna w tyr.1 okresie. 
Dzisiaj natomiast miałem prawo postawić pytanie, 
czy tylko epoka i otaczająca rzeczywistość nie poz
wala im żyć rozumnym, pięknym, pełnym treści 

życiem. 

--
Uważam, że dzisiaj właściwe będzie pod

kreślenie tego, że nie tylko ów ktoś i coś z zewnątrz, 
ale także sami bohaterowie Czechowa - rozumni, 
wrażliwi, cierpiący, niszczą się nawzajem przez swą 
pasywność, brak siły woli. Oczywiście, takimi ich 
uczyniły niezauważalnie dla nich samych okreś
lone uwarunkowania społeczne. Ale to nie może 
usprawiedliwiać ich obojętności czy wręcz okru
cieństwa.( ... ) 

Duchowe zalety bohaterów Czechowa stają 
się własnymi przeciwieństwami, jeśli nie potwier
dzają się w czynach. Pochłonięci własnymi prze
życiami i zmartwieniami przestają interesować się 
otoczeniem, cudzym nieszczęściem, cudzymi 
dramatami. W zasadzie są dobrzy, wrażliwi , życzli
wi. Wstręt do wszelkiej podłości, grubiaństwa, zła, 
paraliżuje ich wolę. Unikając wszystkiego, co nie
przyjemne i głupie w istocie dezerterują z pola 
bitwy, oddają się bez walki swoje pozycje. 

Natasza w grubiański, prostacki sposób 
wygania osiemdziesięcioletnią staruszkę, nianię 
Anfisę, która trzydzieści lat przeżyła w domu 
Prozorowów. Olga, którą najmniejsza niedelika
tność wytrąca z równowagi, znosi to w milczeniu. 
Kiedy nianię już wyrzucono za drzwi, Olga prawie 
pokornie błaga, żeby oszczędzać jej nerwy. Tuzen
bach zginął, Andriej skończył się jako człowiek, 
Olgę i Irinę wypędzono z rodzinnego domu, zni
szczono pierwszą i jedyną miłość Maszy. Kto jest 
temu winien? Podłość, której uosobieniem jest 
Natasza (i nie ukazujący się na scenie, ale zawsze 
obecny Protopopow); ona ostatecznie triumfuje, 
ponieważ nikt nie próbował się jej przeciwstawić, 



mimo całej tej szlachetności dusz i inteligentnego 
przewrażliwienia. 

W moim odczuciu, Czechow w 'Trzech 
siostrach' nie tylko kocha swoich bohaterów 
i współczuje im, ale jednocześnie ich oskarża. 
Przydaje to charakterowi osób dramatu głębi nie
przeciętnego wymiaru, bogactwa wewnętrzne
go.(. .. ) 

Czechowowska dramaturgia obficiec czer
pie z życia codziennego, zatrzymuje się na 
szczegółach obyczajowych doskonale znanych 
autorowi i jego współczesnym. 

Bohaterowie sztuk Czechowa piją herba
tę i grają w lotto, tańczą grand rond przy 
dźwiękach kapeli żydowskiej i demonstrują 
sztuczki z kartami, prowadzą księgi rachunkowe 
i przyjmują gości. Czechow nasyca atmosferę 
swoich sztuk masą dźwięków: wycie psa, dźwięk 
pękniętej struny, kaszel i chrapanie, piosenka 
płynąca z drugiego brzegu jeziora, stuk siekiery 
itd. Życie ich składa się z kilku ważnych spraw i ty
sięcy błahych, roztrząsania wzniosłych kwestii 
i biadania na los itd. I na tym także, jak sądzę, 
polega nowatorstwo dramaturgii Czechowa, że 
nikomu niepotrzebna mapa Afryki, wisząca, nie 
wiadomo po co, w pokoju wujaszka Wani, staje się 
poetyckim obrazem, symbolem bezsensu życia. 
Stuk siekiery, którą wycinają wiśniowy sad, ma 
symboliczny sens - to rozpada się przeszłość. 
Dźwięk zamykanych na klucz drzwi, głuchy stuk 
siekiery to niekoniecznie tylko realia. Zapo
mniano, że w pustym domu został stary sługa Firs. 
To jego zamykają. 

Antoni Czechow i Olga Knipper 

. ... 

i Lew Tołstoj 

...... . . 

Mogło by się wydawać, że pożar nie ma żad
nego związku z historią rodziny Prozorowów i ich 
znajomych. Tymczasem Czechow poświęca mu 
niemal cały trzeci akt. Po co? Myślę, że pożar miasta 
pokazany przez Czechowa z mistrzowską plastycz
nością potrzebny mu jest nie tylko jako scena 
rodzajowa, lecz jako pewien obraz, którego realizm 
przechodzi w kategorię symbolu. Pożar w mieście 
oznacza pożar w duszach. Dom Prozorowów nie 
spłonął, ale stał się pogorzeliskiem marzeń, dążeń , 
nadziei. Andriej nie walczy z ogniem, tylko gra na 
skrzypcach. Może to właśnie uświadamia najlepiej, 
jak wypalona i spustoszała jest jego dusza. 
Prawdziwy ogień nie poparzył Iriny, mimo to 
krzyczy: "Nie mogę, nie mogę znieść tego dłużej!. .. 
Nie mogę, nie mogę!. .. ". Wszystkie konkretne 
rekwizyty mają też drugie znaczenie, symboliczne. 
Wystawiać Czechowa jako pisarza obyczajowego, to 
znaczy zubażać autora, wypaczać go, pomniejszać. 

Uważam, że bogactwo Czechowa przejawia 
się nie tylko w treści, ale i w formie. Zawierzyć 
autorowi nie oznacza bynajmniej, że należy dos
łownie odczytywać każde zdanie, każdą uwagę. 
Wystawienie dzisiaj jakiejkolwiek sztuki klasycznej, 
a Czechowa w szczególności, jest możliwe pod jed
nym warunkiem - odcięcia się od tradycji utrwa
lonych w literaturze krytycznej i interpretacjach 
scenicznych. Przyjęło się, że trzeba, na przykład, 
śmiać się z Kułygina, potępiać Solonego, współczuć 
Wierszyninowi. Ale czy słusznie? Dlaczego wojs
kowy mundur Wierszynina ma być lepszy od 
nauczycielskiego uniformu Kułygina. Czemu Solony 
i Kułygin, których nikt nie kocha, mają nie być 



godni współczucia? Niezbyt to sprawiedliwe obdarzać sympatią tylko tych, którzy umieją ładnie się wysławiać, 
a odmawiać jej tym, którzy mówią nieporadnie. 

Wszyscy bohaterowie Czechowa są mi bliscy. Wszyscy budzą we mnie sprzeczne uczucia. Z wyjątkiem 
Nataszy, wierzę wszystkim. Wierzę, że cierpią, kochają, pragną czegoś dobrego. Ale każdy z nich budzi we mnie 
inne myśli i uczucia. Irytuje mnie, że wszyscy są tak rozpaczliwie bezwolni, że refleksja paraliżuje ich siły, wypacza 
charakter. Kułygin jest oczywiście śmieszny i ograniczony ze swoim ślepym przywiązaniem do uniformu, do 
władzy. Ale jego wielokrotnie powtarzane "Jestem zadowolony, zadowolony! " -wyraża poza wszystkim innym ból, 
strach, samotność. To bardzo nieszczęśliwy człowiek. Jego miłość do Maszy i takt, z jakim ukrywa zazdrość, jego 
ból - wszystko to godne jest współczucia. Z drugiej strony tę samą miłość, takt odczuwa się jako coś przytła
czającego i nudnego. 

Między bohaterami "Trzech sióstr" wytwarza się pewien zaczarowany krąg. Żadna myśl, żaden postępek nie 
może być oceniany w oderwaniu od innych. Wszystko, co robią uczestnicy dramatu jest równocześnie dobre i złe. 

Te odczucia nasuwające się w trakcie lektury nie zostały podyktowane sileniem się na wystawienie 
Czechowa za wszelką cenę po nowemu. Wydaje mi się, że wszystko, o czym tutaj napisałem, wszystko, co starał się 
przekazać zespół teatralny w naszym spektaklu, jest zawarte w sztuce Czechowa. 

Miałem okazję oglądać Czechowowskie przedstawienia zarówno w Związku Radzieckim, jak i za granicą. 
Wszyscy reżyserzy, którzy biorą na warsztat Czechowa, są zafascynowani głębią psychologiczną i złożonością 
Czechowa. Natomiast w ich spektaklach cała ta złożoność często sprowadzona zostaje do rozstawiania na dwóch 
biegunach łudzi złych i dobrych, przyziemności jednych, szlachetności drugich. Bogactwem nazywa się często 
fałszywą wieloznaczność. W przekonaniu niektórych reżyserów nużące pauzy, chwiejność tonacji, nieczytelne 
układy sceniczne są wyrazem głębi myśli i ostrości widzenia Czechowa. A przecież tego typu środkami zewnę
trznymi można stworzyć jedynie złudzenie bogactwa życia wewnętrznego bohaterów dramatu, złudzenie pełni 
psychologicznej. 

W mojej inscenizacji 'Trzech sióstr" chciałem przede wszystkim zawrzeć w każdej scenie konkretną, jasno 
określoną akcję. Wszyscy uczestnicy dramatu konsekwentnie trzymają zasady nie mieszania się do niczego. 
Paraliż moralny następuje jako obiektywny rezultat takiej postawy. Każda z osób dramatu nie tęskni, nie marzy, 
tylko usilnie szuka pretekstu i czepia się każdej możliwości ucieczki od przedsięwzięcia czegokoł-wiek, działania, 
włączenia się. Taką ucieczką okazują się dla wielu rozmowy o przeszłości, o konieczności pracowania, itd. 
Atmosfera znudzenia i marazmu powinna wypływać dopiero jako wniosek końcowy całego przedstawienia. Nie jest 
konieczne, żeby każdy z bohaterów nudził się i obijał przez cały czas. ( ... ) 

W l 903 roku spektakl "Trzech sióstr' pokazywał, jak warunki życia i pospolitość kaleczyła życie szlachet
nych łudzi. W I 940 roku "Trzy siostry" były przesiąknięte wiarą w lepszą przyszłość. W l 965 roku uważaliśmyśmy 
za słuszne wystawić "Trzy siostry" jako sztukę o ludzkiej godności, o atakowaniu człowieczeństwa przez 



pospolitość. Chcieliśmy tą inscenizacją "uderzyć" - według wyrażenia Czechowa - w "niewolnika tkwiącego w czło
wieku', w tak typową dla inteligencji umiejętność usprawiedliwienia dla swojej bezczynności i zobojętnienia.( ... ) 

Po wystawieniu "Trzech sióstr" utwierdziłem się w przekonaniu, że we współczesnym wystawieniu Czecho
wa nie wolno poświęcić ani sekundy na wyłącznie realistyczne odtwarzanie życia. Sama ilustracja niewiele jest 
warta. Jwśli grając Czechowa nie poszukaje się tego, co leży pod ilustracyjną powłoczką, jeśli nie wydobędzie 
się ukrytego za słowami 
działania, to największe 
wysiłki teatru nie dop- Dom Czechowa w Jałcie 

rowadzą do niczego. 
Może moje doś

wiadczenie z pracy nad 
"Trzema siostrami" bę

dzie dla kogoś przy
datne. Zwracam się 
również do tych, którym 
moje refleksje nad tą 
sztuką wydadzą się 
nieprzekonujące, niech 
wysłuchają mojej rady: 
nie należy szukać środ
ków do wystawienia sztu
ki Czechowa w przesz
łości, ponieważ wyprze
dził on swoją epokę, jest 
nowoczesnym dramatur
giem - należy do przysz
łości. Artyści zawsze bę
dą poszukiwać Czecho
wa bliskiego ich czasom. 
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