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,,Każda chwila ma swoją wła sną gęstość, 

lecz gęstość la nie zawiera się w dialagu, 

ale w milczeniu, w przepływającym życiu . 

Temat ,,Trzech sióstr" można by lak s t reścić : 

Chciałybyśmy pojechać da miosto . 

Czy po jedziemy do miasto? 

N ie pojedziemy do miasta. 

Jeden tylko katalizolor („przedmiot", 

o którym mówił Stanisławski) wystarczy, 

aby rozwinęlo się Io 1edyna i bardzo pros ta 

akcjo: ko lalizalorem tym są wojskowi." 

Jeon-Louis Barrault 

Anton Pawłowicz Czechow ch ciał w swoich d ramatach 

pokazywać w sposób wierny, a zarazem pełny dystansu, 

" nagie" życie . Wzorem naturalistów pragnął przedsta

wiać rzeczywiste zachowan ia bete humaine - ludzkiego 

zwierzęcia - w warun kach natura lnych. "W życiu ludzie 

nie tak często strzelają do siebie, wieszają się czy przeży

wają miłosne zawody. I nie mówią sta le rozsądnych rze

czy. Więce j jedzą, piją, włóczą się, mówią bzdury. I to trze

ba pokazać na sce-

nie. Trzeba pisać takie 

sztuki, w których ludzie 

przychodzą i odcho

dzą, jedzą obiad, roz

mawiają o pogodzie, 

grają w winta„ . i to nie 

dlatego, że to jest wła

śnie potrzebne auto

rowi, ale dlatego, że 

tak właśnie dzieje się 



w prawdziwym życiu" - pi sał, d e klarując n iechęć do panu

iących w owym czasie w repertu arze obl iczonych na efekt 

sceniczny tzw. sztuk dobrze skroionych, a także do drama

turgii Ibsena, w której raziło go moralizowanie, precyzyj

nie skalkulowana fa buła i skłonność do mocnych, efektow

nych zakończeń. Chciał z obiektywizmem uczonego, pre

cyzją lekarza (którym był z zawodu ) ukazywać życie ludz

kie w całym jego sensie i bezsensie, wzniosłości i trywial

ności , uiawn i ać prawdę o człowieku iakim jest, bez pate

tycznego zadęcia . Ibsen, ale też Strindberg czy Tołs toj, 

poszukiwali przyczyn, próbowali rozpoznać mechanizmy 

życia społecznego i indywidualnego, a poprzez to suge-

rować kierunek pożądanych przemian. Czechow uważał, 

że właściwym zadaniem artysty nie jest szukanie rozwią

zań, lecz „właściwe" - czyli zgodne z prawdą i uwzg l ęd

niające wszystki e oko l iczności - postaw ien ie problem u. 

Diagnoza, a nie leczenie. 

M odelem dramatu Czechowa może być fotografia. 

Czy więc czyta jąc 'lub oglądając sztuki Czechowa mamy 

do czynienia z jak imś dokumentem, martwym zapisem cu

dzej codzienności? Gdyby tak było, nic by nas one dzisiaj 

nie obchodziły. Franz Kafka powiedział kiedyś, polemizu

j ąc z pog lądem, że fotografia to mechaniczne „poznaj sa

mego siebie", iż zdjęcie gwarantuje raczej pomyłkę niż do-

tarcie do prawdy: „Fotografia sku

pia naszą uwagę na tym, co po

wierzchowne. Z tej przyczyny za

ciemnia ukryte życie, które prze

śwituje przez zarys rzeczy niczym 

gra światłocienia ." Czechow jed

nak nie zatrzymuie się iedynie 

na powierzchni życia . Zap i sując 

czas teraźniejszy, ma l ując chwi

le jak malarz impresjonista, szu

ka sposobów dotarcia do tego, 

co świadomie i nieświadom ie roz

grywa się w człowieku poza sło

wami. Stawia to wielkie wymaga

nia przed aktorami. Nie jest więc 

przypadkiem, że właśnie ta dra

maturgia leży u podstaw najwięk

szej być może rewolucji w dzie

jach sztuki aktorskiej, jaką była 

metoda real izmu psychologicz-



nego wypracowana w Moskiewskim Teatrze Artystycznym 

(MChAT) pod kierunkiem Konstantego Stanisławskiego 

i Włodzimierza N iemirowiczo-Donczenki - legendarna me

todo Stanisławskiego (w Ameryce nauczana pod nazwą 

Metody - bez przymiotnika, za to zawsze z d użej litery). 

Pod pro stotą fabuły „Trzech sióstr" (zabawnie podkre

ślon ą w „streszczen iu" Barrau lta), przedstawiającej kilko 

obrazków z życ ia rodzeństwa Prozorowych żyjących od 

kil kunastu lat w prowincjona lnym miasteczku i marzących 

o powrocie do Moskwy, ukrywa s ię głęboki dramat egzy

stencjalny, przez w ielu komentatorów porównywany z póź

n iejszą o pół wieku dramatu rg i ą Becketta. Absurd czeka

nia na to, co nie nadejdzie, niemożność prozumienia si ę 

z drugim . człowiekiem , brak nadziei na zm ianę: to wszyst

ko odnajdu jemy przecież w twórczości auto ra 11 Czekając 
na Godota" . Jednak o ile dzi eło Becketta zdaje się wy

pływać z pesymistycznej d iagno

zy ludzkiego istnienia i być jej swo

istą ilustracją , Czechow wyciąganie 

wniosków pozostawia widzowi, wpi

sując w „ gęstość chwil" materia f na 

kilka co najmniej dramatów. 

„Trzy siostry" to historia czwór

ki rodzeństwa wychowywanej pod 

przemożnym wpływem ojca. A kcja 

rozpoczyna się w rok po jego śm ier

ci, w jede n a śc ie lat po tym jak 

Prozorowowie wy jecha li z M oskwy 

na prow i ncję, bo o j ci ec-gene rał 

został tam dowódcą garn izonu. 

Pogodny nastrój pie rwszego aktu 

bierze się po części z poczucia wy-

J 

zwalen ia : to o jciec przeznaczył Andrze ja do kariery uni

wersyteckiej, a córkom dał wykształce nie, będące w pro

wincjona l'nym miasteczku lu ksusem, zbęd nym dodatkiem 

- jak mówi M asza. Najdob itnie j wyraża to Andrzej, mó

wiąc: „po jego śmierci zacząłem tyć i przez ten rok tak 

się roztyłem , jakby moje ciało uwolniło się z ucisku. Dzię ki 

o jcu ja i siostry znamy francu ski , niemiecki, angie lski, a 

Irina jeszcze włoski, ale co to kosztowało" . Los Andrze ja, 

włącznie z jego n ieśm i ałośc i ą , nieudanym małżeństwem , 

niezdolnością do działa nia, można interpretować jako 

konsekwencję wychowywan ia przez autoryta rn ego ojca, 

którego wymagań nie umiał spełn i ć . Marzenia córek o po

wrocie do Moskwy to z jedn ej strony skutek wysokich aspi

rac ji przez ojca rozbudzonych, z drugiej - nadziei, że sko

ro ojciec uma rł, nareszcie można je zacząć rea l izować ... 

Dramat rodzinny. 

A może dramat fem inistyczny? Kiedy spo jrzeć na pre

zentowaną przez Czechowa menaże r i ę lu dzką , łatwo do

strzec, że w świeci e d ramatu domin ującą pozycję za jmu

ją kobiety. Chodzi nie tyl ko o rodzeństwo Prozorowów, 



w którym dominują przede wszystkim silne charaktery 

sióstr - przeciwstawione hamletyzującemu bra tu. Chodzi 

też o Nataszę - jego n arzeczoną, a potem żonę - zręcz

nie rozpycha jącą się w życiu łokciam i , a nawet o żonę 

Wierszynina, przed któ rą ten potrafi tylko uciekać. W tym 

świecie to kobiety podejmują decyzje, kobiety działają . 

N awet rozmarzone siostry Prozorow nie tylko deklam ują 

na temat pracy, a le ją - jedna po drugiej - z grymasem 

niezadowo lenia czy cierpienia podejmują. Mężczyźn i 

(wszyscy, nie tyl ko Andrze j) to bezwolne, żałosne trut

nie, ogran i czające s ię wyłączn ie do gadania. N awet 

nie po jawiający się nigdy na scenie Protopopow pod

lega kobiecym rozkazom. „ Z Sofoczką posiedzi Michał 

Siergie jewicz, a Bobika niech powozi Andrzej " - wyda

je po lecenia (za pośrednictwem służące j) swoim mężczyz

nom Natasza, dopowiadając (iron icznie?) „Tyle kłopotu 

z tymi dziećmi ... ". 

A może to dramat komunikacji, 

rzecz o n i emożliwości porozumienia 

się m i ędzy lud źmi? W tej sztuce nie

ustannie się rozmawia, ale to, co waż

ne, rozgrywa się nawet nie pod, ale 

poza tekstem. Rozmowa nie oznacza 

tu d ialogu, lecz gadanie. Nie chodzi 

o to, żeby skomuni kować się z d ru

gim człowiekiem, by go o czymś po

informować lub do czegoś nakłonić. G ada się. Czasem 

po to, żeby czegoś n ie po wie dzi e ć. Przede wszyst

kim jednak po to, by po prostu gadać ... Gadanie zamiast 

dz i ała nia? Zagadywanie pustki ? John Louis Styan zauwa

żył: „ niezliczona jest ilość drobnych momentów (.„), w któ

rych uczucia postaci odbija ją s i ę od siebie jak równie nie

zliczona i lość kul bilardowych ". Porozumienie między 

l udźmi jest więc niemożl iwe. Czy jednak tylko d latego, 

że nie chcemy się porozu m i eć, boimy s i ę odsło ni ć przed 

Drugim? A może nie dysponujemy odpowiednim instru

mentem porozumien ia, wspó lnym język iem? Na to zda

je się wskazywać wiele sygnałów . Bohaterowie „Trzech 

sióstr" to ludzie czytający i ludzie cytujący, wydawałoby 

s i ę , żyjący w św iec i e książek - niektórzy aż do tego stop

nia, że pozują no postaci znane z literatu ry, jak Solony 

no Le rmontowa. Ale obfitość śladów li terackich jest mylą

ca, tropy prowadzą do ni kąd . „ Przedwczora j rozmawia

no w kl ubie; mówią Szekspir·, Wo lter. „ A ja nie czytałem, 

wcale nie czytałem , o zrobiłem taką m i nę, jakbym czytał. I 

inni tok samo jak ja„ ." - mówi Czebutykin. „ Czytam dużo, 

ale nie umiem dobierać książek i czytam może zupełnie 

nie to, co trzeba" - mówi f i l ozofu jący nieustannie z baro

nem Wierszynin. Książka może być sposobem ucieczki od 



rzeczywistośc i - jak dla Andrzeja czy sióstr, ale nie jest źródłem mą

drości, nie pomaga w zrozumieniu innych ludzi an i siebie samego„. 

Biel, która dominuje w przedstawieniu Toma sza Dutkiewicza, przy

wodzi na myśl fotografię. Jednak nie zdięcie wkleione do a lbumu, czy 

opraw ione w ozdobne ramki , lecz fotografię , która dopiero się sta ie. 

Jak w ciemni fotograficzne j włożona do kuwety z wywoływaczem bia

ła kartka papieru z wolna zaludnia się sfotografowanymi twarzami, tak 

z ciemności teatru wyła niają się Czechowow skie postaci. Fotogra fia 

znaczy przecież więcej niż re jestracja wyg lądu . Może być nośn i kiem 

pam ięci, znakiem wspomnień, marzeń i tęsknot ... 

Białe płótno pod stopami aktorów budzi skojarzenia ze zmiętym 

prześcieradłem. Może więc jesteśmy w krainie snu, gdzie na rów nych 

prawach bytuią nasze złud zenia i naibardzie j skrywane prawdy? 

Wkraczając w świat Czechowa, każdy z nas musi szukać własnei drogi. 

Ale uwaga: można lam spotkać samego siebie. 

Janusz Legoń 
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