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Nie tylko za dwieści e czy 

trzyst , ale nawet za milion lat 

życie będzi e takie, jakie byto . 

Zycie Jest wciąz takie samo. 

pozostaje niezmienne, a 1·ządz i 

s i ę własnymi 

prawami, które 

nas niewiele 

obchodzą , bo 

chyba nigdy nie 

poznamy ich 

do glęb i . 

Wędrowne ptaki, 

na przyklad 

żu rawie , l ecą 

sobie i lecą , 

i gdyby nawet 

byly zdolne do 

jakichkolwiek 

myśl i , obojęt n i e , 

wielkich czy 

rna lych, to i tak 

muszą lecieć , nie 

wi edząc d okąd 

i po co. Ptaki lecą , 

i będą l ecieć , choćby nawet 

wśród nich roi!o s ię od Bóg wie 

jakich fi lozofów. Niech 

fil ozofują, ile chcą , byle tylko 

lecialy ... 

TRZY SIOSTRY, akt li 
portret Czechowa z 1893 roku 



J edna z najbardziej wzruszaiących, najbardziej UJ
muiących biografii, jakie znam. Czechow pocho
dzi! z Taganrogu, malego miasteczka polożone

go nad Morzem Azowskim, gdzie OJCiec jego, bigo
teryjny drobnomieszczanin (sam będący jeszcze sy
nem pańszczyź n ianego chlapa), prowadzi! sklepik, 
tyran i zując żonę 1 dzieci. Poza tym para! się malowa-

niem świętych obra-

E SE J O (z ECH O WIE zów, grywa! Jako sa-
mouk na skrzypcach, 

m1al pasję do muzyki liturgicznej i zalożyl chór ko
śc i e lny, w którym jego synowie musieli śpiewać. 

Prawdopodobn ie z winy tych ubocznych zamito
wań jeszcze za szkolnych lat Antoniego Pawlowicza 
zbankrutowat i uciekł przed w1erzycielam1 do 
Moskvvy. Ale w tym świętoszkowatym, ciasnym drob
nomieszczaninie tkwily jakieś ukryte zdolności arty
styczne, które tylko u tego potomka miały się prze
jawić i w peł ni rozwinąć. Niemniej Jeden ze starszych 
braci Antoniego Pawlowicza został 11 publicystą", pod
rzęd nym publicystą, drugi malarzem, który, tak jak 
brat, utopii swój ta lent (o ile go miat) - w wódce: 
stabe, kruche charaktery, które Antoni, jedyny nie
zlomny, zdolny do zycia 1 twórczości, na prózno us1-
tu1e podtrzymać. 

Na razie chlopcy muszą pomagać OJCU w sklepi
ku, petnić fun kcje gońców, w święta wstawać jUZ 
o trzeciej nad ranem 1 uczestniczyć w uciązliwych pró
bach śpiewu koście l nego. Uczą się też w g1mnazJum 
taganroskim, petnym martwoty zaktadz1e tresury du
chowej, któremu z góry polecono trzymać zarówno 
nauczyciel i, jak uczniów daleko od wszystkiego, co 
t r ąci wolną myślą. To katorz nicze życie iest nudne, 
przygnębiające, ja I owe. Ale w Antonim, tym Jedynym, 
taiemnym wybrań

cu, istn ieje osobliwa 
przeciwwaga, jakaś 
kompensująca skton
ność do wesotości 

i rozweselania, do 
btaznowania i mi
micznego żartu, któ
ry zywi się obserwaqą i wyraza ją w karykaturalnym 
na śladownictwie . Chtopiec potrafi tak zabawn ie, 
trafnie i prawdz1w1e naśladować gtupkovvatego 

diakona, tańczącego na balu pana urzędnika, den
tystę czy zachowanie się policmajstra w cerkwi, ze 
ludzie dziwią się 1 powiadają: 

,,Ano, Jeszcze raz 1 To ci dopiero heca 1 Myśmy też 
przec1ez znali to wszystko, a nie byto to tak pociesz
ne, Jak u tego urwipotcia. A kiedy tak się śmiejemy, 
gdy on się pokrzyw1a, to znaczy, ze naJw1doczn1eJ 
byto śmieszne. A toć nie zdarzyto się jeszcze, żeby 
któryś z nas umiat tak przedstawiać, żeby wszystko 
byto śmieszniejsze niż w rzeczywistości. Cha 1 Cha 1 
Cha! cóz to za bredniel Dość JUŻ, urw1polciul Nie 
wygtupiaJ się. Ano, jak policmajster kroczy do cer
kwi! Pokaż no jeszcze raz". 

To, co się tu objawia, jest prymitywnym, malpu
jącym praźródłem sztuki, talentem, kuglarską rado
ścią 1 darem zabawiania; kiedyś sięgnie to do całkiem 
innych środków, przeleje się w całkiem inne fo rmy, 
sprzęgnięte z intelektem, dozna moralnego uszla
chetnienia, to, co byto zabawne, stanie się wstrząsa
jące - ale najgłębsza, najbardziej gorzka powaga ni
gdy nie odbierze tym uzdolnieniom zmyslu humoru 
1 zawsze będzie w nich wiele z tego zręcznego prze
d rzeźn1an1a policmaistra 1 tańczącego urzędnika ... 

Ojciec musi zatem zamknąć SWÓJ sklepik i vvyn1eść 
się do Moskwy, natomiast szesnastoletni wówczas An
toni Pawlow1cz jeszcze trzy lata zostaje w Taganrogu 
i nadal wyciera lavvy szkolne. Powinien bowiem ukoń

czyć gimnazium, Jezeli ma się spetnić i ego najgorętsze 
zyczen1e: studium medycyny. Kończy wreszcie, przez 
trzy naivvyzsze klasy przebrn ą! , utrzymując się nędznie 

z matego stypendium i źl e platnych korepetyqi dawa
nych młodszym kolegom; otrzymuje świadectwo doj
rzałości i oto może udać się za rodzicami do Moskwy, 
by wstą pić na uniwersytet. 

Czy zycie w wielkim mieście da szczęście temu 
uchodźcy z prowincjonalnego zaścianka! Czy 
zaczerpnie szer·szego oddechu/ Ówczesne zycie 



rosyjskie nikomu nie pozwalato odetchnąć. Byto dta
w1ące i duszne, petne obtudnej dewocji, komende
rowane 1 cenzurowane przez brutalną wtadzę, zyc1e 
pełzające, zakrzyczane przez państwo. 

Coraz bardziej pociągala intelektualistów wódka. 
Pogrążeni w beznadziejności - pili. W braciach Cze
chowa wódka robita niezmiernie szybkie spustosze
nia, chociaż Antoni Pawtow1cz blaga! ich, żeby się 
opam i ętali. Antoni Pawtowicz nie pit, nie popada! 
też w melancholię ani w chorobę umystową. Po 
pierwsze, stud iowat gorliwie medycynę. Co zaś ty
czyto powszechnej melancholii, Czechow przeciw
stawia! się jej wesolo w ten sam sposób, co w tagan
roskiej gtuszy: kpił, naśladowat policmajstra, glup1ego 
diakona, urzęd n ika na balu i 1m podobnych - JUZ nie 
mimicznie, ale na p i śm ie 

Rok 1884-1 885 . Dwudziestoczteroletni Czechow 
u kończy! stu dia 1 udaje się ja ko praktyka nt do szpita
la ziemstwa w Woskries iensku, gdzie przeprowadza 
obdukcj e zwtok samobójców lub osób zm artych 
w podejrzanych o ko l icznościach. Ale l i teraturę hu
morystyczną uprawia w dalszym cią g u, stato si ę to 
J U Ż jego nawykiem 

Dane mu byto tylko krótkie życie. Miat 29 lat, gdy 
wystą pity pierwsze objawy g ru ź l icy, byt lekarzem, wie
dziat, co oznaczają i na pewno s ię nie !udzd, że star
czy mu sit żywotnych, by osiągnąć patriarchalny wiek 
Tolstoja. Nasuwa się pyta nie, czy św i adomość, ze go
ścinne występy Jego umystu na z1em1 będą krótkot1vva
łe, nie przyczynita się w sposób istotny do tej osobli
wej, sceptycznej 1 nieskończenie ujmującej, delikatnej 
i dyskretnej skromności. Okoto 25 lat - tylko tyle czasu 
dane mu byto na twórczy rozwój 1 osiąg nięcie dosko
natośc1. Doprawdy, w pet r11 wykorzysta! ten okres. 

Nie wyg l ąd ał jak zwiastu n burzy, nie wygl ąda! 

Jak mużyk, któ ry stal się geniuszem, niczym TolstoJ, 
ani ja k blady p rz estępca Nietzschego. Podobizny 

przedstawiają smuktego męzczyznę w stroju z koń
ca wieku XIX, w sztywnym kotnierzyku, binoklach na 
sznurku, ze spiczastą bródką; rysy miat regularne, tro
chę naznaczone cierpieniem 1 tagodn1e melancholij
ne. Rysy te wyrazają mądrą uwagę, bezpretensjonal
ność, sceptycyzm i dobroć. Jest to twarz, postawa 
cz!ow1eka, który nie ma przesadnego mniemania 
o sobie. Ani śladu zarozum1atośc1. 

Kilkadziesiąt lat temu widz1alem w Monachium 
jedną z Jego sztuk, tych sztuk mówionych szeptem, 



które Żyją tylko wyczuciem rzeczy bliskich śmierci, 

JUŻ niemożliwych, a Jeśli Jeszcze istniejących, to fik
cyjnie, jak byt klasy ziemiańskiej, i w których wszyst
kie dramatyczne spięcia 1 efekty zostały zastąpione 
najs1ln1eJszą 1 naJsubtelnieJszą intensywnością lirycz
nego nastroju, nastroju końca i pozegnania. 

W życiorysie Czechowa brak wielkich romansów 
1 biog rafow1e od noszą wrazenie, ze Jakkolwiek u rrnat 
opowiadać o miłości, sam nigdy nie oszalał dla ko
biety [ ... ] Ozen ił się dopiero na trzy lata przed śm 1er
c1ą; małżeństwo doszło do skutku dz1ęk1 Jego bliskim 
stosunkom z Moskiewskim Teatrem Artystycznym 
oraz p rzyjaźni ze Stanisławskim, wybranką zaś była 
utalentowana aktorka Olga Kn1pper. 

Te ostatnie lata na Krymie, w Jalcie, gdzie zmu
szony był mieszkać z powodu choroby płuc, gdzie 
odwiedzał go cały Teatr" Artystyczny, zeby mu grać 
Jego sztuki, były może - dzięki matzeństwu, dz1ęk1 

przyjaźni z Gorkim, a także dz1ęk1 zaszczytnym kon
taktom z Lwem TotstoJem - najszczęśliwszymi lata
mi w życiu Czechowa [ .. ] Spoglądając z determina-

qą na bliski kres i nie ulegając grozie swej choroby 
i śmie rci - jeszcze na skraju grobu głosi nadzieję. Im 
b l iżej końca, tym bardziej wzru szająco rozja ś n i a s i ę 

ten mroczny obraz serdecznym 1 tkt iwym świa t łem 

wiary w p rzyszłość, pełen miłości wzrok pisarza co
raz wyraźniej dostrzega nadchodzące dumne, wol
ne i czynne społeczeń stwo ludzkie. 

P rag nę powi edz ieć, ze pisałem te s łowa z gtę 

bo ką sympatią . Urzekła mnie twó rczość Czecho
wa. Ironiczny stosunek wobec stawy, wątpliwoś ci 

co do sensu 1 warto ści sw01ch poczyn ań, niewiara 
w swoją wie l kość - maJą w sobie tyle cichej , skrom
nej wielkości 

Ale to w niczym nie um niejsza szczerości zwąt
pienia 1 niezadowolenia, i praca, wierna, niestrudzo
na praca aż do końca, w prześw1adczen1u, ze nie ma 
odpow1edz1 na ostateczne pytania. 

Tom asz Mann, Esej o Czechowie (fra gmenty) 
Przekła d Izabelli Czermakowej 

w: T Mann, Eseje , Wa rszawa 1964 



Do Wlodz1mierza Niemirowicza-Danczenki 
24 listopada 1899, Jatta 

[ .. ] Oczywiście nudzę się tu strasznie. W dzień 
pracuję, a wieczorem zadaję sobie pytanie, co robić, 

dokąd pójść - / gdy u Was w teatrze idzie li akt, lezę 

w fóżku. Kiedy wstaję, jest jeszcze ciemno, tylko sobie 
wyobraź - ciemno, wy1e wiatr, bębni deszcz 

Sztuki nie piszę . Mam temat .· „ Trzy siostry", ale nie 
wezmę się do pisania, zanim nie skończę tych 
opowiada ń, które od dawna lezą mi na sercu 
W przyszfym sezonie teatr obejdzie się bez mojej sztuki, 
to już zdecydowane. 

Oddany A Czechow 

Do 0191 Kn1pper, 20 sierpnia 1900, Jalta 
.. j Początek sztuk/jest chyba niezfy, ale teraz wydaje 

m1 się banalny, straci/em zapal 1 sam nie wiem, co robić. 
Sztuka wymaga, zeby pisano Ją jednym tchem, bez 
przerw, a dziś rano po raz pierwszy nikt mi nie 
przeszkadza. 

LISTY* 

W Ja/cie JUŻ jesień A więc bądź 
zdrowa, milusia moja, 1 pisz, pisz, póki Ci 
nie zbrzydnie. Żegnam Cię, duszko, aniele, 
moja śliczna Niemeczko. Piekielnie mi się 
bez Ciebie przykrzy. 

Twój Antonio 

Do Olgi Kn1pper, 5 września 1900, Jalta 
Na;milsza moja, aniele, nie piszę do Ciebie, ale nie 

gniewaj się i mie; wyrozumiafość dla ulomnośo ludzkich. 
Cafy czas siedzialem nad sztuką, co prawda więcej 

myś!afem niż p1sa/em, ale zdawafo mi się, ze ;estem 
bardzo zajęty i że nie mam czasu na listy Sztukę, 

owszem, piszę, ale bez pośpiechu, mozliwe, ze przed 
wyjazdem do Moskwy ;eszcze je; nie skończę; bardzo 
dużo postaci, tlok, boję się, że wszystko będzie niejasne 
czy blade, i dlatego, moim zdaniem, najlepiej to od/ożyć 
do następnego sezonu. Nawiasem mówiąc, tylko 

• liagmenty 

Iwa nowa wysta wJfem u Korsza natychmiast 
po napisaniu, bo inne sztuki !eżafy u mnie dfugo, 
oczekując Niem1row1cza, m1afem więc dość czasu 
na poprawki. 

Pisz częście;. Two1e listy zawsze mnie cieszą 

1 popraw1a;ą nastrój, który pra wie co dzień 1est 
skamieniały i twardy jak krymska Ziemia. Nie gniewaj 
się na mnie, mila mo1a 

Gośoe wychodzą, pójdę ich odprowadzić 
Twój Antoine 

Do Olgi Krnpper, 4 paźdz i ern ika 1900, Ja lta 
Mila moja, jeś li wyja dę , to najwcześniej 

12 października . Koniecznie wyślę depeszę Ze sztuką 

by! maty kfopot, przerwa/em pracę na jakieś dziesięć 
dni albo i więcej, bo chorowalem, a poza tym trochę mi 
się znudzi/a, tak że nie wiem sam, co o niej napisać 
Mia/em influencę, bolafo mnie gard/o, kasz/alem 
potwornie, wystarczy/o, że wyszedlem z domu, 
zaczyna/a boleć mnie gfowa, ale teraz 1est lep1e1, JUŻ 
wychodzę . Tak czy owak, sztukę skończę, ale nie może 
być mowy o je; wystawieniu w tym sezonie[. .. ] 

Do Aleksego Suworina, 16 listopada 1900, Moskwa 
[. .. ]Nowości żadnych. Napisafem sztukę Trzy siostry 

i przekazalem ;uż do Teatru Artystycznego. Piszę 
opowiadania - slowem, wszystko po staremu. Sfyszaf 
Pan, ze się zen1ę. To nieprawda. Wy;eżdżam do Afryki, 
do krokodyli. 

Od wczora; boli mnie glowa, mam katar i kaszel Ale 
Moskwa bardzo mi się podoba. Mile miasto. 

To, co się pisze w "Nowych Czasach" o Gorkim 
1 o mnie, ;est niezgodne z prawdą, choć przekazywane 
niby to przez świadków naocznych. Przeczyta /em, że 
Gorki zwraca/ się do pub!tczności z 1akąś tam mową. 
nic podobnego, o Ile pamiętam, nie mia/o mie;sca 



Do Olgi Knipper, 17 grudnia 1900, Nicea 
[. .. }Minę/a moja trzecia noc w Nicei, a od 

Ciebie ani stówka. Co ów sen oznacza 1 Jak 
mam to rozumieć! Mila moja Olu, an1ele 
mó;, nie bądź leniwa, pisz częście; do 
swojego star.uszka. W Nicei ;est wspaniale, 
pogoda cudowna. Po Ja/cie tute;sza przyroda 
1 pogoda wydają się po prostu niebiańskie. 
Kupi/em sobie letni pfaszcz 1 teraz w nim 
paraduję I/I/czara; wys/alem do Moskwy 
Ili akt sztuki, ;utro vvyślę IV W Ili tylko coś 
niecoś zmieni/em, za to w IV dokona/em 
gruntownych zmian. Doda/em Tobie dużą 
partię tekstu (powinnaś m1 podziękować.. J 
Pisz o próbach, co tam i jak, pisz o wszyst
kim. Skoro ty nie piszesz, to i ;a nie chcę 
pisać. Basta' 

Twó; Antoine 

Do Konstantego Stanis!awskiego 
2 stycznia 1901, Nicea 

[ .. } Co do sztuki Trzy siostry, to na 
wieczorze u hrabiny nie powinna być 
czytana w żadnym wypadku. Na mity Bóg, 
bfagam Pana, niech Pan n1e czyta, żeby nie 
wiem co, bo naprawdę by! bym zmartwiony 

IV akt wys/alem ;uz dawno, ;eszcze przed 
Bożym Narodzeniem, na ręce Niem1row1cza. 
Wprowadzi/em sporo poprawek. Pisze Pan, 
że w Ili akcie Natasza, snując się w nocy po 
domu, gasi świat/o 1 szuka zfodziejów pod 
meblami. Ale wyda;e mi się, ze będzie lepiej, 
;eś/i Natasza przejdzie przez scenę po linii 
prostej, na n1c 1 na nikogo nie patrząc, ze 
świecą w ręku a la lady Makbet- to krótsze 
i groźnie;sze [. .. ] 



Do Olgi Knipper, 2 stycznia 1901, Nicea 
[ . .] Opisz mi choć jedną próbę Trzech sióstr. Czy me 

trzeba czegoś dodać albo ująć! Czy dobrze grasz, mój 
skarbie 1 Oj, uważaj' Nie rób smutne; mtny w zadnym 
akcie. Gniewną, owszem, ale nie smutną.' Ludzie, którzy 
od dawna kry;ą w sercu jakąś zgryzotę 1 ;uż się z mą 
oswoi/1, tacy ludzie tylko gwizdzą po Ctchu i często się 
zamyśla;ą. Ty również zamyśla; się często na scenie 
w czasie rozmowy Rozumiesz I 

Rozumiesz, oczywiście, bo jesteś mądra. 
Czy skladalem Ci ;uz noworoczne zyczenia 1 

Nie I Cafuję więc obydwie Two;e rączki, 

wszystkie dziesięć palców, calu;ę Cię w czo/o 
1 zyczę szczęścia, spokoju 1 ;ak najwięce; milośCt, 

która niech trwa bardzo dlugo, z piętnaście lat. Jak 
myślisz, czy możliwa jest taka mi/ość! Dla mnie możliwa, 
dla Ciebie nie. Ściskam Cię mimo wszystko. 

Twó; Toto 

Do Josafa Tichomirowa, 14 stycznia 1901, Nicea 
Wielce Szanowny Panie, otrzyma/em przed chwilą 

Pański list. Bardzo mnte Pan ucieszy!, dzięki stokrotne. 
Odpowiadam na Pańskie pytanta. 
1. Inna nte wie, że Tuzenbach idzie na pojedynek, ale 

się domyśla, że wczoraj stalo się coś z/ego, coś, co może 
mieć ważne i jak najgorsze następstwa. A gdy kobieta 
czegoś się domyśla, to mówi. „Wiedzialam, wiedz/a/am". 

2. Czebutykin śpiewa tylko slow a.· „ To ci orzech, to ci 
orzech, twardy orzech do zgryzienia " Są to slowa 
z operetki, którą grano kiedyś w „Ermitażu" Tytulu nie 
pamiętam [. .. ] Czebutykin nic więce; me powinien 
śpiewać, bo inacze; ;ego ze;ście ze sceny będzie się 
zanadto przedlużalo 

3 Solony istotnie sądzi, że ;est podobny do 
Lermontowa, ale oczywiśCte nie jest podobny- to pomysl 
śmiechu wart ... Stara się upodobnić zewnętrznie do 
Lermontowa, Podobieństwo ogromne, ale tylko 
w mniemaniu Solonego. 

Nikt nie pisze mt o sztuce. Pan Wlodzimierz, kiedy 
tu by!, mi/czai na ten temat, więc odnioslem wrazenie, 
że sztuka wszystkich znudzi/a 1 me będzie m1ala 
powodzenia. Pański list rozwial trochę moją melan
cholię, dz1ęku;ę. Zyczę zdrowia 1 wszystkiego dobrego. 
U klony dla Pańskie; siostry. 

Oddany A Czechow 

Do Konstantego Stanis!awskiego 
15stycznia1901, Nicea 

Drogi panie Konstanty, serdeczne dz1ęk1 za list. 
Oczyw1śoe, ma Pan zupelną sluszność, zwlok Tu 
zenbacha w ogóle nie należy pokazywać; czulem to 
w trakCte pisania i, o ile Pan pamięta, mówi/em Panu 
o tym. Że fina! przypomni Wujaszka Wanię, to nic nie 
szkodzi. Przeoeż Wujaszek Wania także jest mo;ą 
sztuką, nie cudzą, a gdy w jakimś utworze autor 
przypomina samego siebie, to, ;ak ludzie twierdzą, ;est 
w porządku. Stów. „ To ci orzech, twardy orzech do 
zgryzienia ... " Czebutykin nte mówi, tylko śpiewa. To 
z operetki, ale nte pamiętam, z ;akiej, choćby mnte 
kto za bil [. .. l 

Do 0191 Kn1pper, 20 stycznia 1901, Nicea 
. j No, ;ak tam Trzy siostry? Sądząc z listów, wszyscy 

robicie niestworzone glupstwa. W Ili akcie ha/as .. 
Dlaczego 1 Halas slychać z daleka, za sceną, ha/as 
przytlum1ony, ntewyraźny, a na scenie wszyscy są 
zmęczent, prawie śpią ... Jeżeli zepsu;ecie Ili akt, cala 
sztuka będzie diabla warta, a mnie na stare lata 
wygwiżdżą. Aleks1ejew w listach bardzo Cię chwali, 
Wiszntewski też. Ja, choć me widz/alem, także chwalę . 

Wierszynin mówi „ tram-tam-tam " w formie pytania, a Ty 
- w formie odpow1edz1, 1 to Ci się wyda;e tak świetnym 
dowCtpem, że mówisz „ tram-tam" z uśmieszkiem. . 

Powiesz „ tram-tam " i roześmie;esz się, ale nteglośno, 

tylko po cichutku, ledwo, ledwo. I wtedy nie powtnnaś 



mieć takiego wyrazu twarzy ;ak w Wujaszku Wani, 
lecz żywszy, młodszy Pamiętai że jesteś śmieszką 1 zfośmcą. 

No, po Tobie wiele się spodziewam, mó; skarbie, Tyś dobra 
aktorka. 

A mówi! am przecież, ze przez scenę n1e trzeba 
przenosić zabitego Tuzenbacha, ale Aleksie;ew upiera! się, 

ze bez trupa absolutnie nie można . Pisa/em mu, żeby trupa 
me przenoszono, nie wiem tylko, czy dostaf mó; list. 

Jeśli sztuka zrobi klapę, po;adę do Monte Carlo i zgram 
się do ostatniego grosza 

Nowości absolutnte zadnych. Bądź zdrowa, duszko 
mo;a, aktorko szalona, nie zapomina; i kochaj mnte 
troszeczkę, choćby za grosik 

Całuję Cię i ściskam. Życzę szczęścia. A co do 400 rubli, 
to rzeczywiśoe mato, zasfugujesz na więce1 

No, bądź zdrowa. 
Twó; starzec Antoniusz 

Do Olgi Knipper, 21 stycznia 1901 , Nicea 
Mila mo;a, skrucha Maszy w Ili akcie to nte zadna 

skrucha, tylko szczere wyznanie. Graj nerwowo, ale nie po 
desperacku, nie krzycz, uśmiechaj się choć chwilami~ przede 
wszystkim graj tak, zeby się czuto znuzente nocy I zeby się 
czuto, ze ;esteś mądrze;sza od Twoich sióstr, przynajmnie; 
uważasz się za mądrzejszą Co do „tram-tam-tam", rób 
;ak chcesz Rozumu Ci nie brak. 

Piszę, oczywiścte, że piszę, ale bez na;mnte;sze; chęci 
Wypompowafy mnie, zdaje się, Trzy siostry albo po prostu 
mam dość pisania, starze;ę się . Nie wiem, gdybym mógf 
pięć lat nie pisać, pięć lat podrózować, a potem wrócić 
1 zasiąść do robo ty [. . .} 

Do Olgi Knipper, 24 styczn ia 1901, Nicea 
[ .. } Otrzyma/em też wiadomość od Ciebie, ze w Ili akoe 

prowadzi się u Was Irinę pod ręce . po col Przeciez to 
ntezgodne z Twoim nastrojem.I Nie powinnaś schodzić 

z kanapy Czy Inna sama nie da rady do;śO Cóz to 
za innowacje 7 Pufkownik przysfaf dfugi list, skarzy się 
na Fiedotika, Radego i Solonego, skarży się też na 
Wierszynina, potępia go za amoralność. rany boskie, cóż 
to za wstyd - uwodzić cudzą zonę .1 Mam ;ednak nadz1e;ę, 
że ów pufkownik spe/ni to, o co go prosi/em, czyli, że 
wojskowi będą ubrani tak, jak przystafo na wo;skowych. 
Nawiasem mówiąc, bardzo mu się podobają wszystkie trzy 
siostry i Natasza. Tuzenbach zresztą też. 

Tęsknię za Moskwą i za Tobą, psmko mo;a 
Cafu;ę Cię. 

Antoniusz zakonnik 

Do Marii Andnejewej, 26 stycznia 1901, Nicea 
Droga Pani Mano, nie posta/em Pant kwiatów, ale 

proszę, niech wszystko będzie tak, ;ak bym ;e posta!, 
w przeciwnym razie zadręczy mnie wstyd 1 smutek. Pani 
list sprawi/ m1 taką radość, że nie umiem tego wyrazić. 
Dzięki stokrotne, olbrzymie, proszę traktować mnie teraz 
;ako swego dozgonnego dluznika. 

Pisze Pani, ze w czasie ostatntego swego pobytu 
sprawi/em Pani przykrość, unika;ąc rozmów o Trzech 
siostrach itp., itp. Broń Boże' Wcale nie unikatem szczere; 
rozmowy, nie chc1afem tylko Pani przeszkadzać; umyślnie 

stara/em się milczeć 1 powstrzymywafem się w miarę 
możliwości od rozmów wfaśn1e po to, żeby nie 

przeszkadzać Pani w pracy Gdybym byt w Moskwie, to 
chyba dopiero po dziesią tej próbie zaczą fbym robić uwagi, 
zresztą też dotyczące wyfącznie drobiazgów Dostaję 
z Moskwy listy, ze jest Pani wspaniala w Trzech sios trach, 
że gra Pani wprost cudownie; cieszę się, ogromnie cieszę 
- da; Boże Pani zdrow1e.1 

Proszę więc traktować mnie jako swego dfużntka 

-1 tyle. 
Oddany A Czechow 



N 1e ulega wątpliwości, że Trzy siostry brzmią 
dziś nieco inaczej niż przed 57 laty. Przeszto 
pól wieku, Jakie minęto od prapremiery, zm1e-

nito proporCJe, poprzestaw1ato akcenty Czechowow
skiego dramatu, odebrato mu Jego bezpośredni, 
wyrosty z problematyki początku stulecia, sens. Są 

w sztuce echa ówczesnych dyskusji filozoficzno
-spotecznych, 1 własne 

T RZY SIO ST RY przekonania autora, 
1 prawie program - naiw

nego, bo naiwnego, ale Jak gorąco przepojonego 
najszczerszym uczuciem 1 - dz1atania ... Trzy siostry 
byty dramatem ściśle umiejscowionym historycznie, 
jak większość dramatów Czechowa. Sztuka brzm1a
ta Jednoznacznie, konkretnie. A dz1ś7 Zostaly najogól
niejsze schematy sytuaCJi międzyludzkich, wydarze
nia tączące poszczególne postaci, stowa, którym czas 
nadal posmak iron iczny Zatarła się warstwa histo
ryczna, aktualna. Zosta ła sztuka Czechowa. Sztuka
-przypowieść, sztuka-metafora, pod którą wspótcze
sna epoka może podłożyć najbardziej n1eoczek1wane 
treści. Psychologizowanie, eksh ib1CJon1zm uczuć, roz
gadanie! Nieprawda. PrzerazaJący obraz świata. 
Filozofowanie Wierszyn1na, nieustan ny refren „za 
dwieś cie, trzysta lat", pracować , pra cować, spór z Tu
zenbachem, marzenia, klęs k i, po dłośc i - wszystko to 

posiada ju ż dz i ś inny, nie powiem - niezamierzony 
przez autora, ale bardziej iron iczny sens. Prawie nic 
się nie dzieje, wszystko rozgrywa się gdzieś wewnątrz 
postaci, w toczącym się dialogu nie ma nawet próby 
szu kania kontaktu z partnerem Proszę zwrócić uwa
gę, ze w Trzech siostrach nie ma na dobrą sprawę ani 

jednego dialogu w tradycyj
nym, potocznym sensie 
tego stowa. Wszyscy mó
wią, dużo mówi ą, mówią 

dla sieb ie. Każda postać wy
powiada wtaściwie swój 
monolog, uryvva, pozwala 
mówić innej I nawet ten 
monolog nie ma charakte

ru czysto dramatycznego. Proszę zwrócić uwagę, że 
wlaśc1w1e Jedyny, dramatyczny monolog Andrzeja 
wypowiedziany Jest wobec gluchego Fieraponta 
Wstrząsająca scena. Spowiedź przerywana replikami 

o kupcach, co to Jedli bliny, o sznurze przeciągniętym 
przez catą Moskwę. Chwyt z tego samego gatunku, 
co Maszy pierwsze wiersze z Rus/ana i Ludmily „U tu
komoria dub z1elonyj, ztataja cep' na dub1e tom„." 
Tak samo wypunktowany 1 tak samo przerażający. 

Wszyscy bohaterowie Czechowa są samotni, zyJą 
na oddzielonych od siebie milczeniem vvysepkach. 
Niewiele ze sobą mówią. Mówią o sobie albo mil

czą. I przeżywają swe dramaty, o których mówi cza
sami jeden gest, Jeden okrzyk, wybuch śmiechu, spoj
rzenie. Są samotni, ale wtaściwi e ta samotność ich 
tączy. Jest przec1ez wspólnym dla wszystkich, znanym 



każdemu przezyc1em. I stąd konsekwentne lamanie 
przez autora norm dramatycznych, przy kurczowym 
trzymaniu się ich. 

Wszyscy bohaterowie Czechowa są zaprzeczeniem 
jakiejś jednolitej idei. Dramat Czechowa nie jest dra
matem idei, postaw. Jest dramatem człowieka. Ludzie 
są pasją autora Trzech sióstr. Obserwuje ich, podpatru
je, analizuje. Pokazuje na scenie. I buduje stopniowo 
obraz człowieka . Z mozaiki losów ludzkich 1 ludzkich 
charakterów powstaje obraz chwili. Dziś jest JUŻ tak 
wieloznaczny, ze możemy powiedzieć: obraz świata. 
I stąd samotność bohaterów Czechowa. Bo świat dla 
niego to człowiek, który musi wszystko przeżyć. Sam. 

Psychologizowanie, ekshibicjonizm uczuć, rozga
danie7 Nieprawda. Przerażający obraz świata. Treść 
Jego Jest dużo bogatsza od poszczególnych moty
wów dramatu, tkwi jakby poza fabułą , poza wyda
rzeniami. Samotność, marzenia, zderzenie się świa
ta piękna, fantazji z szarą i okrutną codziennością. 
Wszystko to jest wieloznaczne, dopuszcza mozliwość 
różnych interpretacji, pozwala na podłozenie różnych 
treści . Nie chciałbym dopowiadać natrętnie tej myśli 
do końca, bo sprawa mogla by się wydać przy szcze
gółowym rozbiorze więcej niż dyskusyjna, ale nie od 
rzeczy byłoby zaproponować porównanie Trzech 
sióstr z niektórymi wspólczesnyrrn dramatami świa

towymi, próbującymi, podobnie Jak tutaJ Czechow, 
wyjaśnić tajemnicę cztow1eka, o kreślić jego sytuaqę 
w św1ec1e . Zobaczy l ibyśmy wówczas, o ile bogatszy, 
pełniejszy Jest utwór Czechowa . I mniej wykoncypo
wany: operuje nie schematami, ale l udźmi. 

Jerzy Koenig, Czechow, MCHAT 1 wspó/czesność 
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Zycie jest bardzo p i ękne . 

A może nam się tylko 
wydaje! My, trzy siostry, 

j eszcześmy się nie ze tknęly 

z pięknem , życie nas 
zawsze zagluszalo Jak 

bujne zielsko 

z y c E 

J E s T 

w c Ą z 
T 

s 
A K I E 

A M o 

Jak by to panu powiedzieć7 

Zdaje mi si ę , że vszystko 
na świecie powinno się 

powoli zm ienić. I że juz się 
zmienia w naszych oczach . 

Za dwieście, trzysta czy tam 
wreszcie za tysi ąc lat - nie 

o termin tu chodzi - nastą pi 

nowe, szczęśliwe życi e 
Udzialu v tym życi u m , 

oczywiśc i , nie weźmiemy, 

ale dla niego zyjemy teraz, 
pracujemy, prawda, cierpimy, 

ale tworzymy je - i na tym 
polega cel naszego istnienia, 

a jeżel i pan ch ce, nasze 
szczęście . 

Czlowiek powin ien być 
. . . . 

wierzący, przynaJmnleJ 
powinien szukać wiary, bo 

inaczej pustka, pustka .. 
Zyć 1 nie wiedzi eć, po co 

lecą zu rawie, po co rodzą 
s i ę dzieci, po co są 

gwiazdy na niebie .. 
Albo trzeba wiedz ie ć, po 
co s ię żyje, albo wszystko 
to fraszka , funta klaków 

nie warta. 

Antoni Czechow 
Tr s1ostr; 

Moskwa 1901 

Jedyna rzecz, która nam 
jest naprawdę dana, 
to poszukiwanie. Stańmy 
wobec siebie i coś 
spróbujmy z tą taj emnicą 

zmbić, j akoś ją oswoić -
a nie u ciekać przed nią. 
Ku czemu ten wysilek ma 
prowadzić! Ku dobru / 
Ku poświęceniu7 Nie wiem. 
Ale jest to droga, żeby 
żyć uczciwie wobec 
samego siebie, z pelną 
odpowi edzial nością 

za swój los . 

Nieustannie 
przeskakujemy 
z przeszlośc i do 
p r·zyszlości i z powrotem. 
Nigdy nie jesteśmy teraz. 
Teraz w ogóle nie ma. 
Przeciez my przychodzimy 
nie wiadomo skąd, rzuceni 
w świat, i odchodzimy nie 
wiadomo gdzie. Ludzkie 
bycre jest tak chybotliwe, 
kruche, takie w gruncie 
rzeczy krótkie. Dlatego 
trzeba zasta n awiać się 

nad sensem chwil i. Zadać 
sobie pytanie, czym 
ona jest. 

Łatwiej żyć, nie pytając 
o siebie, o sens własnego 

życia. Nie wiem, kiedy się 
rodzi takie pytanie. Może 
trzeba splotu okoliczności, 

które zmuszałyby do 
takiego pytania 1 Są ludzie, 
którzy nigdy go sobie nie 
zadają. Ale są i tacy, którzy 
od tego pytania się 
odczepić nie mogą, bo ono 
ciągle 1est i męczy 

Barbara Skarga, O człowieku 
w· Rozmowy na koniec wieku 
Kraków 2000 
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