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Antoni Czechow
- nie tylko
dramaturg

ztuki Antoniego Czechowa
goszczą na deskach teatrów
całego świata równie często
co sztuki Szekspira. Jeden z największych pisarzy rosyjskich, autor kanonicznych dziś sztuk teatralnych, błyskotliwych nowel
i opowiadań był człowiekiem
nad wyraz skromnym i - można
by rzec - zwyczajnym. Dziś Czechow uchodzi za jednego z niewielu pisarzy, którzy potrafili
zajrzeć na dno rosyjskiej duszy
i jednego z najwybitniejszych
światowych dramaturgów, który
- uciekając od konwencji „sztuki
dobrze skrojonej" i wahając się
pomiędzy naturalizmem a symbolizmem oraz komedią i dramatem - rozsadził ciasne ramy teatralnych gatunków.
Urodził się w 1860 roku w Tanganrogu nad Morzem Azowskim
jako wnuk chłopa pańszczyźnia
nego, a jednocześnie syn drobnego sklepikarza. Najmłodsze lata
wspominał gorzko. „W dzieciń
stwie nie miałem dzieciństwa"
pisał. Ojciec - Paweł Czechow
- zadręczał swoje dzieci w imię
dyscypliny, dbania o kondycję fizyczną i nienaganną postawę moralną. Przyszły pisarz wstawał
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więc wczesme, a dzień upływał
mu na nieustannych ćwicze
niach, modlitwie i śpiewaniu
w znienawidzonym cerkiewnym
chórze. Jak wszystkie dzieci despotycznego i bezwzględnego
Pawła Antoni uczył się rzemiosła
i miał zostać krawcem, ale - zdolniejszy od reszta rodzeństwa
- chodził również do gimnazjum.
W szkole był redaktorem gazetki
i grywał w teatrzyku, lecz w jego
wspomnieniach gimnazjum pojawia się raczej jako miejsce gorzkiego dorastania (sarkastyczny
portret nauczycieli nakreślił
w jednym z najsłynniejszych
swoich opowiadań Czlowiek

w futerale).

Lecz gdyby nie bieda, okrutny
ojciec i nieustanna pogoń za pieniądzem być może Czechow nigdy nie zostałby pisarzem. To
właśnie konieczność zarobkowania - a Antoni pracował od dziewiętnastego roku życia - oraz
utrzymywania siebie i bliskich
(którzy gdy kończył szkołę mieszkali już w Moskwie i bez pardonu
żądali regularnego przysyłania
pieniędzy), pchnęła go właśnie
w stronę literatury. Czechow studiował medycynę, ale jego drob-

ne humorystyczne opowiadania,
felietony i „komiczne obrazki
z życia codziennego", publikowane w drugorzędnych moskiewskich pisemkach pod pseudonimami „Antosza Czechonte",
„Człowiek bez żółci" i „Brat swojego brata", były dla niego prawdziwą szkołą myślenia skrótem,
lakonicznością, ale i posługiwa
nia się słowem.
Po skończeniu studiów Czechow rozpoczął pracę jako lekarz,
jednak w 1884 roku ukazał się
pierwszy tom jego opowiadań,
który zmienił jego życie. Z banalnych i zabawnych historyjek powstały niezwykłe utwory zdradzające nieprzeciętny talent prozatorski. Znakiem rozpoznawczym Czechowa okazała się specyficzna konstrukcja opowiadania, gdzie z pozoru lekka historia
mało ciekawego bohatera niepostrzeżenie zamienia się w traktat
o meandrach ludzkiego losu, nie
tracąc niczego ze swojej lekkości
i komizmu. Na drugiej szali Czechow chętnie kładł nutę liryzmu,
poetyckości, czasem nawet tragizmu - element, który powrócił
w jego dramatach ze zdwojoną siłą. Przykładem takiej strategii

twórczej niech będzie jedno znajbardziej znanych opowiadań pisarza Śmierć urzędnika (1883).
Koniec XIX wieku okazał się
dla pisarza czasem niemocy twórczej. W poszukiwaniu nowych tematów dramaturg wyruszył
w niezwykłą podróż przez całą
Rosję, aż do Sachalina, gdzie
zbierał materiał do książki opisującej życie zesłańców. Ostatecznie wydał w 1895 roku rodzaj reportażu, będący jednym z najciekawszych utworów pisarza, rzadko zresztą przywoływanym
w kontekście jego twórczości,
a przecież będący świetnym przykładem możliwości Czechowa,
który bez kłopotu porusza się
między niemal socjologicznym
(czy raczej antropologicznym)
opisem rzeczywistości a świet
nym warsztatem prozaika. Podróż zaowocowała też zbiorem listów i kolejnym zbiorem opowiadań, które bez wątpienia dla
współczesnych
miały
bardzo
symboliczną wymowę (m. in. Sala nr 6). W następnych latach powstają najbardziej 2nane i jednocześnie najdojrzalsze opowiadania i nowele pisarza, z których
najważniejszym po dziś dzień po-

Linas Marijus Zaikauskas:
zostaje Czlowiek w futerale
(1898).
Trudno dziś domniemywać,
kiedy Antoni Czechow zainteresował się teatrem i kiedy tak naprawdę zaczął poważnie myśleć

o traktowaniu teatru jako miejsca wyrażania własnych opinii.
Przez całe życie pisał przecież felietony teatralne, ale przez lata
wydawało

się,

że

poświęci

się

prozatorskiej. Jego
pierwsze próby dramatyczne były
bliższe twórczości Gogola niż temu, co ostatecznie stało się znakiem rozpoznawczym dramaturga. I tak w latach osiemdziesią
tych XIX wieku powstały jednoaktówki: Niedźwiedź, Oświadczy
ny, Jubileusz i Wesele - rodzaj
obyczajowych humoresek, scenicznych żartów. Za przełom
w twórczości pisarza powszechnie uważa się Mewę (Czajkę)
z 1896 roku, lecz przecież dwa dużo wcześniejsze dramaty (Platonow i Iwanow) w pewnym sensie
również naznaczone były Czechowowskim stygmatem, tak wyraź
nym w konstrukcji postaci, scenerii, a nawet w samej fabule.
O szczególnej recepcji sztuk Czechowa zadecydował więc bez wąt
pienia bliski związek z teatrem
Konstantego
Stanisławskiego
i Władimira Niemirowicza - Danczenki, którzy w swoim Moskiewskim Teatrze Artystycznym wystawili wszystkie późne sztuki pisarza: Mewę, Wujaszka Wanię,
Trzy siostry i Wiśniowy sad. Pozornie metoda Stanisławskiego
idealnie odpowiadała artystycznym poszukiwaniom dramaturga.
Drobiazgowa analiza tekstu, odtwórczości

twarzanie motywacji bohaterów,
budowanie ich psychologicznego
portretu z czasem przesadnym
oddaniem szczegółu epoki i środo
wiska, w którym rozgrywa się
dramat, a w końcu stosowanie
„pamięci emocjonalnej" i skrajny
naturalizm znajdowały doskonałe
odbicie w zaproponowanej przez
Czechowa formie dramatu. Jednak pisarz nie do końca zadowolony był z inscenizacji MChT
-u i uważał, iż Stanisławski
w pewnym stopniu wypacza ideę
jego twórczości czy może raczej
nie do końca odczytuje intencje
pisarza. Nie zmienia to jednak
faktu, że wielką światową popularność Czechow zawdzięcza wła
śnie Stanisławskiemu i sposobowi, w jaki przełożył słowa dramaturga na język teatru.
Na szczególną uwagę zasługuje
wyjątkowy związek, jaki łączył
Czechowa z Olgą Knipper, jedną
z najważniejszych aktorek Stanisławskiego, niemal przez całe ży
cie Z\viązanej z MChT-em (a póź
niej z MChAT-em), odtwórczynią
wszystkich najpiękniejszych ról
Czechowowskich - od Maszy
po Raniewską . O temperaturze ich
uczucia, a także o wzajemnym zaufaniu, świadczy zachowana korespondencja, będąca poniekąd rodzajem przewodnika po twórczości pisarza. Chory na gruźlicę Czechow pod koniec życia zwierzał się
żonie nie tyle ze swoich planów,
co raczej drobiazgowo analizował
swoje zmagania z teatralną materią. Czechow zmarł na rękach żo
ny w drodze do Schwarzwaldu,
gdzie miał się poddać kolejnej kuracji, latem 1904 roku.

Mój Czechow

nterpretacja sztuk Antoniego Czechowa to wyzwanie dla każdego
reżysera, który ma ochotę zmagać się nie tylko z samym tekstem,
al
·eż z tradycją inscenizacyjną, mocno tkwiącą w pamięci
każde
a. To jak otwarcie szufladki, z której wysypują się
, te same pomysły, te same idee, a my szukamy
owego. Tylko nieliczni czytają Czechowa inaczej niż przez pry
listych ogrodów, długich scen picia herbaty na werandzie, nos
. tęsknoty za tym, co niedopowiedziane,
wymarzone, niedostępne.
t przecież w twórczości tego dramaturga tyle ścieżek i możliwości,
- my wciąż, uparcie podążamy tą jedną, wyznaczoną przez myślem
isławskiego. Oczywiście, i w tradycji polskiej, i w rosyjskiej byl
. tacy - ba! - jest ich coraz więcej
- którzy chcieli myśleć o Czech
inaczej, jak chociażby Popow,
który swego czasu starał się diam
nie zmienić nasze przyzwyczajenia i robić Czechowa „pod prąd",
olwiek to zresztą znaczy.
Czechow jest jak Szekspir. Można
zytać i czytać, i wciąż na nowo odkrywać jego dramaty. Każda e
a, każde pokolenie, a nawet
każdy z nas ma „swojego" Szekspira,
winniśmy mieć więc i „swojego" Czechowa. Pytanie tylko, jak p yć się tego ciężaru nostalgii... On sam nie był zachwycony od tywaniem jego dramatów,
a szczególnie właśnie Wiśniowego sad w którym zamiast gorzkiej
komedii, odnajdywano jedynie smutek iedy mówię, że Wiśniowy
sad to komedia, rzadko kto mnie rozu
. Mówię więc, że to czarna
komedia, podszyta dramatem, ale jedn groteska, satyra, pogodna
ironia, w której sad wciąż pozostaje sy olem całej Rosji.
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Ostatni akt będzie wesoly, zresztą cala
sztuka jest wesola i lekkomyślna
Wyszla komedia, miejscami nawet farsa
Antoni Czechow
o Wiśniowym sadzie
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i Aleksiejew w mojej sztuce widzą
wyraźnie nie to, co napisalem i gotów
jestem slowo jakie chcesz, że obaj ani razu
uważnie nie przeczytali uważnie mojej
sztuki.
Antoni Czechow
w

liście

do Olgi Knipper,
10.04.1904
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