




Antoni Pawłowicz Czechow 
(29 stycznia 1860 - 15 lipca 1904) 

Wnuk chłopa pańszczyźnianegio, skromny 
lekarz, artysta, który uważał, że „miarą 
talentu jest stopień niezadowolenia 

z samego siebie", klasyk światowej dramaturgii 
- Antoni Czechow za życia nierozpieszczany ani 
przez krytykę, ani przez publiczność. 29 stycznia 
2010 r. minęła 150. rocznica jego urodzin. 

Czechow był wnukiem chłopa pańszczyźnia
nego, synem drobnego sklepikarza. Urodził się 
w 1860 roku w Taganrogu, portowym mieście 
nad Morzem Azowskim. Po ukończeniu rniej1sco
wego gimnazjum, w roku 1879, wyjechał do Mo
skwy, gdzie studiował medycynę, a potem prak
tykował jako lekarz. Już w czasie studiów zaczął 
współpracować z moskiewskimi czasopismami. 

Karierę pisarską zaczął od humoresek. W latach 
1883-1885 powstały rn.in. opowiadania Śmierć 
urzędnika, Gruby i cienki, Kameleon. 

Pierwszy dramat Czechowa powstał w latach 
1880-1881, był to Płatonow, który został odrzu
cony przez teatry. Prapremiera tego dramatu 
odbyła się dopiero w 1956 roku w Moskwie. 
Większa część utworów Czechowa powstała 

w czasie, gdy on sarn zarabiał jako lekarz. No
wele, które w tym czasie pisał, nie cieszyły się 
zainteresowaniem czytelników, a skomplikowa
ne i trudne. do adaptacji utwory sceniczne były 
konsekwentnie odrzucane pIZez teatry. 

Na scenie Czechow zadebiutował ze swoją 
twórczością w 1887 roku Iwanowem, ale sztuka 
nie miała dobrych recenzji. Wa:rtość dramatur
gii Czechowa odkrył dopiero Konstanty Stani
sławski, słynny twórca awangardowego teatru 
MCHAT, który wystawił w 1898 roku Mewę. Trzy 

kolejne dramaty pisane na zamówienie Sta
nisławskiego i wystawione kolejno na scenie 
MCHAT-u - Wujaszek Wania, Trzy siostry i Wiśnio
wy sad - to najbardziej znane i cenione utwory 
Czechowa. 

Czechowa nazywano twórcą realizmu spraw 
najprostszych. W dramatach równoprawnie 
traktował wydarzenia błahe i wielkie, nie mo
ralizował, świadomie rezygnował z intrygującej 
fabuły. „W tych dramatach nic się nie dzieje" 
- oskarżali Czechowa krytycy. Entuzjaści tej 
twórczości odpowiadali, że zamiast intrygi pi
sarz odsłania dramat wewnętrzny bohaterów, 
ich emocje. Czechow ze Stanisławskim dobrze 
się rozumieli, obaj byli prekursorami naturali
zmu w teatrze, którego istotą było zerwanie ze 
sztucznymi konwencjami. Wymagało to drama
tów opowiadających o zwyczajnym życiu zwy
czajnych ludzi oraz nowego bardziej naturalne
go stylu gry aktorskiej. 

W 1901 roku Czechow ożenił się z Olgą Knip
per, gwiazdą MCHAT-u, która grała większość 
pierwszoplanowych ról w jego dramatach. 

W 1889 r. Czechow pojechał na Sachalin, 
gdzie mieściły się najsurowsze miejsca zesła-

nia w czasach carskich. W ciągu trzech miesię
cy odwiedził wszystkie miejscowości na wyspie 
i przeprowadził spis ludności. Opisując wyspę 
katorżników Czechow opisał tragiczny los ze
słańców. Pisarz nie podważał sensu kary pole
gającej na przesiedleniu przestępcy często na 
całe życie i zmuszeniu do pracy ponad siły. „Sys
tem wychowania przez pracę jest dobry" - pisał 

Czechow- „tylko wykonanie złe." 

W 1892 roku pisarz nabył majątek Mielicho
wo, niedaleko Moskwy, gdzie pracował jako 
lekarz, kurator szkoły wiejskiej, radny zie
miaństwa. Właśnie w Mielichowie powstał cykl 
opowiadań „wiejskich" rn.in. Chłopi i W paro
wie. Zaawansowana gruźlica zmusiła Czechowa 
w 1897 roku do zmiany trybu życia. Po kuracji 
w Nicei w 1898 roku, zamieszkał w Jałcie, 

na Krymie, w kupionym przez siebie domu. 
Zmarł w 1904 roku, w niemieckim kurorcie Ba
denweiler, gdzie przebywał na kuracji. 

W 150 lat po śmierci popularność Czecho
wa nie maleje, po jego sztuki sięgają kolejne 

pokolenia reżyserów. Uchodzi za pisarza, któ
ry najbardziej wyraziście przedstawił dramat 
zwyczajności, życia z dnia na dzień, rezygna
cji z ambicji i nadziei młodości. „Mówił pan, 
że płakał na moich sztukach. I nie tylko pan. 
A przecież nie po to je pisałem„. Chciałem 

czegoś innego. Chciałem uczciwie powiedzieć 
ludziom: spójrzcie na siebie, popatrzcie, jak 
marnie, jak nudno żyjecie. Czegóż to płakać?" 
- pisał Czechow do przyjaciela. 

>fragmenty notatki PAP z 26.01.2010 







Z listów Czechowa do przyjaciół 

W 
dzieciństwie otrzymałem wykształcenie 

i wychowanie religijne - były więc śpie

wy cerkiewne, czytanie listów apostol
skich i psałterza w cerkwi, codzienne uczęszcza
nie na jutrznię, służenie do nabożeństwa i bicie 
w dzwony. I co z tego? Kiedy teraz wspominam 
swoje dzieciństwo, wydaje mi się dosyć ponure, 
wiara we mnie umarła. Czy wiecie, że czasem, kie
dy ja i moi bracia śpiewaliśmy w cerkwii trio Niech 
się spełni albo Głos Archanioła, wszyscy patrzyli na 
nas ze wzruszeniem i zazdrościli moim rodzicom, 
my zaś wydawaliśmy się sobie sami katorżnikami. 

darza mi się niekiedy, że głoszę herezje. Nie 
darzało mi się jeszcze kwestionować pro
lemów w sztuce. W rozmowach z pisarzami 

zawsze obstawałem przy tym, że nie jest rzeczą 
artysty rozwiązywanie ściśle specjalistycznych 
zagadnień. Niedobrze, gdy artysta zabiera się do 
tego, czego nie rozumie. Od specyficznych zagad
nień marny specjalistów; do nich to należy sąd 
o wiejskiej gromadzie, o losach kapitału, o szkodli
wości alkoholu, o obuwiu, chorobach kobiecych„. 
Artysta zaś powinien wypowiadać sąd tylko o tym, 
co rozumie; zasięg jego jest tak ogranicznony, jak 
zasięg każdego innego specjalisty - powtarzam to 
i zawsze się przy tym upieram. Utrzymywać, 

że w sferze jego działania nie ma pytań, a wyłącznie 
same odpowiedzi, może tylko ten, kto nigdy nie imał 
się pióra i nie miał do czynienia z obrazem. Artysta 
obserwuje, wybiera, odgaduje, komponuje - już 

same te czynności dopuszczają w swym założeniu 
istnienie pytania; jeżeli artysta od razu, z miejsca, 
nie zadał go sobie, to nie ma co odgadywać i nie ma 
z czego wybierać. Żeby się streścić, zakończę psy
chiatrią: gdybyśmy negowali istnienie pytania 
i zamysłu w odniesieniu do twórczości, wypadnie 
uznać, że artysta tworzy bez intencji, bez premedy
tacji, pod wpływem afektu; dlatego też, gdyby jakiś 
autor pochwalił się przede mną, że napisał opowieść 
z góry jej nie przemyślawszy, ajedynie pod wpływem 
natchnienia, nazwałbym go wariatem. 

Ma pan rację, żądając od artysty świadome
go ustosunkowania się do pracy, lecz miesza pan 
dwa pojęcia: rozwiązanie pytania i prawidłowość 
jego postawienia. Jedynie to drugie obowiązuje 
artystę. W Annie Kareninie i w Onieginie ani jed-

no pytanie nie jest rozwiązane, a jednak dzieła te 
dają panu całkowite zadowolenie, jedynie dlatego, 
że wszystkie pytania są tu postawione prawidło
wo. Sędzia obowiązany jest stawiać prawidłowo 
pytania, niech je rozwiązują przysięgli, każdy we
dług swego widzimisię. 

Przyjemnie jest, oczywiście, myśleć, że się pra
cuje dla społeczeństwa, lecz skąd wiadomo, 
że ja naprawdę piszę dla społeczeństwa?„. 

Krytyka milczy, ogół kłamie, a mój instynkt mówi 
mi, że tracę czas na głupstwa. 

Ludzie dobrze wychowani szanują osobowość 
ludzką, dlatego zawsze są wyrozumiali, ła~ 
godni, ustępliwi. Nie awanturują się z po

wodu młotka czy zagubionej gumki; współżyjąc 
z kimś, nie uważają tego za akt łaski . Odchodząc 

zaś, nie mówią: z tobą żyć niepodobna! Wyba
czają i hałas, i zimno, i żarty, i obecność obcych 
w mieszkaniu„. Są miłosierni n:i!e tylko dla żebra
ków i kotów„. Głęboko boleją także nad tym, cze
go nie widzi się gołym okiem„. 

Są szczerzy szczerością płynącą z serca. Kłam
stwa boją się jak ognia. Nie kłamią nigdy nawet 
w drobiazgach. Kłamstwo jest obrażające dla słu
chacza i poniża w jego oczach mówiącego. Nie po
zują, są tacy sami na ulicy, jak i w domu, nie sta
rają się imponować maluczkim„. Nie są gadatliwi 
i nie narzucają się ze zwierzeniami, gdy nikt ich 
o to nie prosi. Nie poniżają się, by wywołać współ
czucie, nie grają na strunach cudzych dusz, by 
w odpowiedzi usłyszeć westchnienia i po to, by się 
nad nimi rozczulano. Nie mówią: Nikt mnie nie ro
zumie! Albo: Rozmieniłem się na drobną monetę. 
Ja! - Bo wszystko to jest obliczone na tani efekt, 
jest płaskie, przestarzałe i fałszywe„. Nie zabie
gają o drobiazgi. Nie interesują ich takie fałszywe 
brylanty, jak na przykład znajomość z ludźmi zna
komitymi ... 

Gdy coś zrobią za grosz, nie obnoszą swej 
teki, jakby zrobili za sto rubli, i nie chwalą się, 
że wpuszczono ich tam, gdzie nie wpuszczono in
nych„. Prawdziwe talenty zawsze kryją się w cie
niu, wśród tłumu, nie wystawiają się na pokaz„. 
Już Kryłow powiedział, że pusta beczka głośniej 
dudni niż pełna„. 

Jeśli mają talent, to go szanują„. Wyrzekają się 
dla niego spokoju, kobiet i wina, marności tego 
świata. Dumni są ze swego talentu„. świadomi 
tego, że powołaniem ich jest wychowanie ludzi. 
Brzydzą się wieloma rzeczami. Starają się wyro
bić w sobie zmysł estetyczny. Nie mogą zasnąć 
w ubraniu ani patrzeć na zapluskwione szczeliny 
w ścianie, wdychać zepsutego powietrza i chodzić 
po zaplutej podłodze. Usiłują w miarę możliwości 
opanować i uszlachetniać instynkt płciowy„. 

Nie żłopią całymi dniami wódki, nie myszkują 
po kredensach, bo wiedzą, że nie są świniami. Piją 
tylko przy okazji, gdy mają czas, gdyż potrzebna 
jest im mens sana in corpore sano itd. Tacy są lu
dzie dobrze wychowani. Aby osiągnąć to dobre 
wychowanie i nie stać poniżej poziomu środowi
ska, do którego się weszło, nie dość przeczytać 
Pickwicka i wykuć na pamięć monolog z Fausta. 
Potrzeby tu nieustanny, dniem i nocą trwający 
wysiłek, ciągła lektura, studia, wola„. Cenna jest 
każda godzina„. 

JOANNA GRUSZKA, JOANNA LITWIN-WIDERA, LENA PESAK 

W
kolejenie się najbardziej grozi takiemu 
ociągowi, który funkcjonuje bez prze
wy, co dzień, nie bacząc na pogodę i na 

ilość paliwa ... 
Oczywiście, nagroda to wielka rzecz, i to nie 

tylko dla mnie. Jestem szczęśliwy, że wielu pisa
rzom wskazałem drogę do poważniejszych czaso
pism; jestem teraz nie mniej szczęśliwy i dlatego, 
że dzięki mnie ci sami liczni pisarze mogą ocze
kiwać wawrzynów akademickich. Wszystko to, co 
napisałem, będzie zapomniane za pięć - dziesięć 

lat, ale drogi wytknięte przeze mnie pozostaną 
całe i nienaruszone - to jedyna moja zasługa. 

>fragmenty listów 
pochodzq z ksiqżki 
Elsy Triolet: Antoni Czechow, 
Ksiqżka i Wiedza, 1961 



„P ezja" Czechowa 
o analizie duszy ludzkiej we Wujaszku Wani 
Czechow miał już dość siły, aby stworzyć 
swoje dwa najwybitniejsze, a zarazem ostat-

nie dramaty: Trzy siostry (1901) i Wiśniowy sad 
(1904). W sztukach tych jest jeszcze mniej akcji, 
a jednocześnie, co zakrawa na paradoks, jest ona 
bardziej złożona. Pierwsza z tych sztuk to nic 
więcej, tylko historia Olgi, Maszy i Iriny, trzech 
sióstr żyjących w małym prowincjonalnym mie
ście i nieustannie marzących o wyrwaniu się stąd 
i zakosztowaniu radości życia w Moskwie. Cały 
przebieg akcji ukazuje tylko powolne, stopniowe 
rozwiewanie się tych marzeń. Uderzającą cechą 
tej sztuki jest osobliwy nastrój płynący z tęskno
ty do przemijających uroków życia i jakiejś mgli
stej nadziei szczęścia w przyszłości. Mężczyźni 
i kobiety poróżnieni są tu między sobą, z samy
mi sobą, ze swymi warunkami życia. Pułkownik 
Wierszynin rozważa zagadnienia bytu: 

„Wydaje mi się, że wszystko na świecie musi 
stopniowo się zmienić, już się zmienia na naszych 
oczach. Za dwieście, trzysta, tysiąc lat - przecież 

nie chodzi o termin - nadejdzie inne życie, nowe, 
piękne. My siłą rzeczy nie będziemy w nim brali 
udziału, a jednak to dla niego dziś żyjemy, pra
cujemy, no i męczymy się, my już je tworzymy i to 
jedyny cel naszego istnienia, a nawet nasze jedyne 
szczęście." 

LENA PESAK, MARIUSZ OSMELAK 

Wiele lat minęło, zanim specyficzny artyzm 
Czechowa zdobył sobie powszechne uznanie. 
W końcu wszakże je zdobył, sukces zaś, jaki towa
rzyszy wielu przedstawieniom jego sztuk, zdaje się 
świadczyć, że posiada on ową niemal nie dającą 
się określić cechę, która jedynie zdolna jest za
pewnić sztukom teat ralnym uniwersalny i trwały 
żywot. Gdziekolwiek i kiedykolwiek wystawiano 
jego sztuki, wykazywały swą zdolność docierania 
bezpośrednio do widowni, mimo panującej w nich 
atmosfery - dzięki jakiejś magii, której właściwe 
działanie wymyka się spod kontroli naszego rozu
mu. Czechow pisał swe sztuki prozą, jednakże gdy 
mówimy o jego twórczości, stale marny na ustach 
słowo 11poezja". Siłą wyobraźni umiał przeobrażać 
rzeczywistość w ideał, a przypadkom szczególnym 
nadawać charakter powszechności. 

„Minie jakiś czas i my też odejdziemy na zawsze, 
wszyscy nas zapomną, zapomną nasze twarze 
i głosy, zapomną, ile nas było, ale ci, co przyjdą po 
nas, zamienią nasz ból w radość i zapanuje spokoj
ne szczęście na świecie, i ludzie będą wspominali 
wdzięcznym słowem, będą błogosławili tych, którzy 
żyją teraz. Życie nasze jeszcze się nie kończy. Zdaje 
się, że jeszcze chwila, a dowiemy się wszystkiego: 
po co żyjemy, po co cierpimy. Gdyby tylko wiedzieć, 
gdyby wiedzieć!" - słowa Olgi kończące sztukę. 

> Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu, 
PIW, Warszawa 1983 
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