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„WIŚNIOWY SAD" ANTONIEGO CZECHOWA 

jest pierwszą sztuką tego genialnego pisarza, wystawioną na scenie 
Państwowego Teatru śląskiego w Stalinogrodzie, od chwili ist
nienia tego Teatru. Zastanawia nas ten fakt tym więcej, ponieważ 
Teatr Śląski przed wojną, do 1939 roku, wystawił przeszło trzysta 
sztuk autorów obcych, nie znajdując wśród nich miejsca na twór
czość Czechowa, jakkolwiek już wówczas cały kulturalny świat 
uznał wielkość Czechowa - dramatopisarza. Z okazji ·występu 
Mchat-u w Stanach Zjednoczonych (1923-1924) krytyka amery
kańska pisała, po poznaniu się ze szt.ukami Czec:ho~a, że jes! o,? 

jednym z najwic;kszych dramatop1 arzy wszystk ich czasow . 
Autor znakomitego cyklu powieściowego „Saga rodu Forsytów", 
wielki pisarz angielski John Galsworthy, tak pisał: „Czechow 
podczas ostatnich dwudziestu lat wywarł najwi((kszy wpływ na 
młodych pisarzy wielu krajów". . . 

Pal1 twowemu Teatrowi śląskiemu przypad a w udziale za
szczytna rola wprowadzenia na scenę tego Teatru jednej z naj
wybitniejszych i najtrudniejszych sztuk Antoniego _Cze~how;i; 
Zespól z radością podjął ten wielki trud, czuj„c odpow1edzmlno~c 
jaka na nim z tej racji spoczywa. Idzie bowiem .o ~rze~azam~ 
mieszkal1com naszego województwa pi((knej ztuk1 w1ellnego p1-
sa.rza - w pięćdziesi~itą rocznicę Jego f;mierci. 

Trybuna Ludu", organ RC PZPR, pi ała z okazji tej rocznicy: 
Naszcm ludowi posiadającemu głębokie poczucie humoru, 

o 
1

du zy wyczulonej na wszelki ucisk i krzywdy - twórczość 
Czechowa jest szczególnie bli ka. Dlatego z łatwością odi:iajdzie.my 
pokrewiel1stwo duchowe między Czechowem a naszą wielką lite
raturą realistyczną. 

O tym wymownie świadczą i zabarwiony lirycznym smutkiem 
humor Prusa i przejmujący obraz wyzysku i ciemnoty na wsi 
u Orzeszkowej, i gorące współczucie Konopnickiej dla „wolnych 
najmitów". Kunszt Marii Dąbrowskiej w malowaniu życia „ma
luczkich" też zbliżony jest bardzo do Czechowa. 

Wiele z pięknych marzei1 czechow kich szlachetnych bohaterów 
nabrało dziś rumieńców życia w socjalistycznym społeczeństwie. 

Czechow, jak żywy z „żywymi", rozmawia dziś z nami cicho 
i serdecznie, lirycznie i subtelnie." 
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AN TON I 
CZECHOW 

1860-1904 

U rodził się, według kalendarza juliańskiego (jaki obowiązywał w Rosji 
do 1918 r.), siedemnastego stycznia 1860 roku w Taganrogu , zapadłej, 
prowincjonalnej mieścinie. 

Jego dziadek, Jegor Michajłowicz Czech, był chłopem pańszczyźnia
nym. Dzięki swej wytrwałości, uporowi i pracow i tości, zdobywa pie
niądze, za które wykupuje od swego właściciela , obszarnika Czertko
wa, siebie, swoją żonę i trzech synów. Jednym z nich był Paweł J ego
rowicz, przyszły ojciec Antoniego Czechowa, z zawodu kupiE:c, człowiek 
wszechstronnie utalentowany, ale gwałtowny, porywczy, niesprawie
dliwy i dokuczliwy wobec swego najbliższego otoczenia. O nim myśli 
Czechow, gdy pisze w 1889 roku listy do brata swego, Aleksandra: 
„. „despotyzm i kłamstwo zabiły młodość twojej matki. Despotyzm 
i kłamstwo spaczyły nasze dzieciństwo tak, że wspominam je ze stra-
chem i obrzydzeniem." · 

W liście do pisarza Szczeglowa jeszcze raz potwierdza : „Kiedy 
wspominam swoje dzieciństwo, wydaje mi się ono dość ponure ... nasze 
dzieciństwo bowiem było jedną wielką udręką.'' 

Wpłynęły na to głównie artystyczne zamiłowania Pawła Jegorowi
cza. Założył on chór cerkiewny, który bardziej go interesował niż pro
wadzony przez niego sklep z towarami kolonialnymi i galanterią . 
W chórze partie dyszkantowe i altowe śpiewali jego trzej synowie. 
Przechodzili oni istne tortury w czasie wielogodzinnych, prowadzonych 
późną nocą prób. Budzono ich, przed świątecznymi nabożeństwami, 
w dwie lub trzy godziny po pólnocy. Zmuszano do czytania listów 
apostolskich i psałterza w cerkwi, służenia do mszy i do bicia w dzwony. 

Po wielu latach Czechow napisze: „I co z tego? ... Wiara we mnie 
umarła ... Kiedy ja i moi dwaj bracia śpiewaliśmy w cerkwi ... wszyscy 
patrzyli na nas ze wzrus::eniem i zazdrościli moim rodzicom, my zaś 
wydawaliśmy się sami sobie katorżnikami." 

A w liście do Tichonowa, któremu dziękował za recenzję o swojej 
sztuce „Iwanow"; „W dzieciństwie tak mało zaznałem pieszczot, że 
teraz, kiedy jestem dorosły, odczuwam serdeczność jako coś niezwyk
łego, coś, czego nigdy nie przeżywałem." Czechow nigdy nie zapomni 
tego bolesnego upokorzenia, jakie wzbudzały w nim kary cielesne, sto
sowane przez ojca. 

Koszmarem było taganrogskie gimnazjum, w którym uczył się Cze
chow. Jeden z jego nauczycieli, pisarz Tan-Bogoraz, tak wspomina tę 
uczelnię: „ ... było w istocie aresztanckim, ciężkim więzieniem, był to 
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karny b atalion„." Czec~ow przypom."'11 tę znienawidzoną przez s leble 
szkołę w .znanym opow1ad~m1:1 „Człowi ek w futerale", i jegzcze w 1886 
x·oku .napisz~ w Jednym .z 11;5t?w: „ ... śni mi się czasem gimnazj um ... " 

. W. J.erm1łow, w swe3 ks1 ązce o Czech owie, podaje taki fakt : nauczy
ciel ł ac:ny, Urban , w j ednym z don06ÓW wysłanych do k ura tora , po
da>~ał, ze. na ~os1edze111 ~ch rady pedagog icznej nauczyciele pozwalaj ą 
so_b~e. palić . „rue zwra ca]ąc uwagi n a t o, że w pokoju nauczycielskim 
w 1s1 ikona i portret cara." 

~ziwa ctwa i zami łowan i a artystyczne Pawła Czechowa doprowa
dzaJą go do b ankructwa, likwidacji sklepu zadłużenia - i wreszcie 
ucieczk i do Moskwy. ' 

O swoim dziecil'1stwie i pierwszych la tach młodzieńczych pisal Cze
chow w 1889 rok u do pisarza Suw orin a: 

„Ni echże P3;n nap!s~e powie: ć o tym, jak pewien młody człowiek, 
srn chł.op.a p~nsz czyzman~go, chłopiec sklepowy, śpiewak cerkiewny, 
g1mnazJahst3; 1 s tudent, ktorego wychowano w p oszanow aniu m żnych, 
cał_owa ł popow po rękach, hoł dował cudzy m myślom, dzi kowal za 
k azdy ka".'1 a ł k ch leba, wiele ~azy bywał chłostany rózgą. biega ł na 
k_or.~pet . CJe bez kaloszy, bił się z kolegami, drę zył zwi rzęta, lub ił 
ZJesc o? iad ~ bo_gatego krew niaka, był nieszczery wobec Boga i ludzi 
b~z ;i~J mnieJSZe J k tern~ P<?trzeby, po prostu z p czuci a własnej 
rucosc1 - - mec!'. Pai;i napi~ze Jak_ ów młody człowiek k ropla po kropli 
w yciska z . s1e? 1e r:1ewo~mka, az wreszcie, zbudziwszy się pewnego 
r anka, CZUJ , ze w Jego zyłach tę tni j uż nie niew olnicza, lecz prawdzi
w a ludzka krew ... " 

Cz~ch~w, dzi ęki wytrwa łej pr acy nad sobą pozbył się tego ciężaru, 
stał _ si ę pięknym, szlachetnym , głęboko czuj ącym człowiekiem. To on 
nap!Sał : „wszys tko w człowieku powinno być piękne: twarz ubranie 
dusza i myśli." ' ' 

• • • 
R ?dzina Antoniego Czech owa wyj echała do Moskwy, Antoni pozo
staJe w Taganrogu. Tu kończy gim nazjum, a po otrzyma niu stydendium 
n a d al.szą naukę! wyj cż?ża do Mo.5kwy. P olepsza s i ę wówczas sy tuacja 
matenaln~ .:odzmy, ktora ~or~ysta z zarobkóV.: Czech.ow a, przyjmuje 
n~ „stan c_Ję trzech lokatorow i przeprowadza się do p1ęc10pok<Jj owego 
m1eszk arua. 

Czech ow uczęszcza na medycynę i zaczyna współpra cować z hum<>
r ys tycznym i pisma mi. Wychodziło wówczas wiele tych pis mek -
•.. Kon ik polny", „Odpryski" , „B udzik" , „Rozr ywka" , „Widz" i sporo 
innych. Antoni .pi ał do n ich będąc jeszcze w Taganrogu. 

Posyła ł swo3e pierwsze prace do brata, Aleksandra, k tóremu wów
c~as przep owiadano . sławę literacką. Aleksander udzi lał p'lrad Anto
ruemu, .kry~ykował Jego . humor.e;ski,. radzi ł mu, co powinien czytać, 
poprawiał Jego utwory rum zan1osł Je do redakcji - lub odsyłał je 
bratu. 

Dość szybk o, już bez pomocy brata, Antoni Czechow zdobywa po
w odzenie. Drukuje hwnoresk.i l dowcipne obruki i anegdoty pod róż-

' 

nymi pseu donimami, najczęściej powtar za s i ę p od nimi podpis „Anto
sza Czechont ". 

Redak torzy daj ą młodemu pisairzowi do zrozumienia, że zależy im 
n a jego współpracy . zaczynaj ą si ę upomiriać o jego utwor y. Czechow 
pisze je dość m ybko, nie dba jednak o n ie, n ie przywiązuj e do ni h 
:maczenia . Potr zebuje pien i ędzy na u trzymanie rodziny , potr zebuje 
r ozr ywki j ak ą mu daje pisanie humoresek . Nie odbiegały ne zbytnio 
od przyj ętego wówczas szablonu, mieszczuch i filis ter trawił je r ównie 
łatwo jak prace innych ówczesnych dostarczycie li tego rodzaju lite
ratur y. 

Wielki, orygin alny t alen t Czechowa daje jednak znać o sobie. Jego 
opowiadania stają się wkró ce odr bne od szystkich innych , bardziej 
poetyckie, zmuszające czytelnika do przemyślani a ich treści . K rótkie 
opowiadania przeradzaj ą si.ę rychł o w małe arcydz ieła. 

Czechow - jak pisze o tym L. Myszkowsk a w pracy o n im - „st a je 
się sprawcą rewolucji w dziedzinie t ego r odzaj u li tera~kiego . " Powstają 
krótkie szkice, mieszczące w sobie wartość wielkich powi eś ci.. „Umiem 
pisa ć krótko o sprawach długich" - mówił o sob ie Czechow. - „Talent 
pisairski, t o sztuka streszczan ia" , „talent to zwięołość'". 

„W każdym z humorystycznych opowiadań Antoniego Pawłowicza -
pisa ł Maksym Gorki - słyszę ciche, głębokie westchn i nie czyst ego, 
prawdziwie ludzkiego serca ... Nikt tak jasno i tak s ubtelnie, jak Anton i 

zechow, ni rozumia ł tragizmu drobiazgów życiowych , n ikt przed 
n im nie umiał t k bez litości, prawdziwie przedstawić ludiiom h anieb
ne!?o i przykrego obrazu ich życia w mętnym ch aosie mieszczańskiej 
codzienności." 

• :li 

Talent Czechowa szybko dojrzewa. Powst ją coraz lepsze u twory, 
w których smutek przepl ata się z radością , bezt r oski humor z t rag d i ą . 
To jedn a z najor yginaln iej zych cech twórczości Czechowa; dochodzi 
ona do głosu w now m ok resie jeg twórczośc i , zwłaszcza w opowiada
niu „Zgryzota·•. W liście ot.rzyman ym od I. P almina, poety i tłumacza 
polsk ich wierszy, Czechow czytał: 

„Moim zdaniem jest ono (opow iadanie „Zgryzot a") n ajlepsze z tego 
co Pan dotychczas napisał. Dziwne wrażenie wywołuj e ten szkic pełen 
życiowej praw dy: rozśmiesza ale rrównocześni e wywołuj e s mutek. Tak 
samo jak w życiu ludu: radość przeplata si ze zgryzotą.'' 

Wkrótce powstaje genialn y utwór, opowiadanie „Safa n r 6" . Wielki 
m Ja,rz Riepin t ak je ocenia w li ś cie do Czechowa : „J aka ni ebywała 
si•ła bije z teg u twor u ... z tego zwyczaj n ego, niewyszukan ego i ubo
gi go pod wz lędem treści opowiadania wyr asta nieodparta, głęboka 
i ol rzymia ide człowieczeństwa ... Jaki z pan a mocarz!" 

W swych opowiadaniach pisarz zrywa zdecydow anie z praktykowa
nym dotychczas sposobem charakteryzowania boh aterów - n ie opisuje 
ich życia nim one zaczną brać udz.iał w akcji, nie zaznajamia czytel.n1k a 
z i ch r odowodem. 
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Charakter bohaterów Czechowa poznajemy z ich działania, jak 
w dobrej sztuce teatralnej, z ich odruchów, z ich myśli o innych ludziach 
i o własnym życiu. Kontrast między tym co wie czytelnik o danym bo
haterze, a co on sam wie o sobie - mówi o nim aż nadto wyraźnie. 
I tu Czechow osiągnął mistrzostwo. 

„Walkę o szarego człowieka - pisał W. Jermiłow - o jego wolność 
i godność, o sprawiedliwość i prawdę Czechow prowadził swoistymi 
sposobami , któr różniły się od bezpośredniego społecznego ,kazno
dziejstwa" Tołstoja, od jawnego lirycznego patosu Gogola, ostrej, zjadli
wej satyry Szczedrina, poświęconej sprawom społecznym liryki Nie
krasowa. 

Moralny, społeczny, demokratyczny patos twórczości Czechowa 
krył się bądź pod osłoną pogodnego, beztroskiego, czasami pozornie 
lekkomyślnego humoru, bądź też - w utworach z późniejszego okre
su - w stworzonych przez niego własnych metodach beznamiętnego 
jakby, ściśle obiektywnego opowiadania. 

L~cz pod _osłoną opai:owania i obiektywizmu można było jednak 
w kazdym w1 rszu, w kazdym słowie wyczuć namiętną miłość do czło
wieka pracy, a pogardę dla j ego wrogów: pospolitości, próżniactwa 
i pasożytnictwa." 

„Nie widziałem człowieka - pisał Gorki - który by do takiego 
stopnia głęboko i wszechstronnie jak Czechow odczuwał znaczenie pracy 
jako podstawy kultury." 

• • * ~zechow był człowiekiem głęboko moralnym, uczynnym, ofiarnym 
i - co w tych czasach nie było sprawą łatwą - był bezkompromisowy. 

Kiedy w 1902 roku Akademia Nauk powołała na honoro vego człon
ka Wydziału Lit ratury Pięknej Maksyma Gorkiego (Czechow, Tołstoj 
i Korolenko byli zaszczyceni tym tytułem jeszcze w 1899 roku - Mi
kołał _II, na m a rginesie pisma zawiadamiającego go o tej nominacji, 
skresll ł dw słowa: „Nader oryginalne!" kademia Nauk, wyjaśniwszy 
ządowi iż nie wiedziała, że Gorki znajduje się pod nadzorem policji, 

cofnęła swoją propozycję. Wówczas Antoni Czechow, wraz z Korolen
ką - zr zekli się na znak protestu honorowego tytułu . 

J ako wiejski lekarz - w okresie gdy już z mieszkał w swoim wła
snym domku, za miastem - śpieszył z pomocą cierpiącym biedakom, 
p:a~owal w zarządzie miejskim, dzrlałał czynnie dla upowszechniania 
osw1aty, był nawet kuratorem. Zajmował się żywo szkolnictwem na 
wsi , własnym koszt em za łożył trzy szkoły . W 1892 r oku kierował akcją 
pomoc dla dwudziest u pięciu wsi, w k tórych wybuchła epidemia cho
lery. W tym samym roku, w roku nieurodzaju , nie szczęrlząc sił ani 
swego majątku , organizował pomoc dla głodujących chłopów . „Wracał 
do domu wyczerpany, bez sił" - wspomina jego bra t, Michał. 

* * * C. zechow nie był rewolucjonistą, nie należał do żadnej z działających 
wowczas partii . Odstraszała go „sezonowość" ówczesny h pseudo-de-
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m okratycznych ugrupowa11 , ich nieudoln ość , fałsz i mglistość ich teore
tycznych za łożeń. Lecz utwory Czechowa przepojone są w iel ką tęsknotą 
d o ż cia w odmiennych w arunkach, przepojone są jasną , promienną 
wiarą w wiel ką przyszłość n arodu i nowe prz wartośoi0wa nie poj ć, 
przepojon s ą g ł ębokim human izm em. 

„Ludzkość zmierza do naj wyższej prawdy , kroczy ku na j wyższemu 
szczęści u , jakie tylko jes t możliw na ziem i" - mówi Czech ow w „Wi
sniowym sadzie" . 

Niemirowicz-Danczenko, z okazji wznowi nia „Trzech sióstr" 
w 1940 roku, powiedział , zwracaj ąc się do zespołu ak torskic"o : 

- K iedy rozmyślam n ad tym, co było powodem smu tku Czecho
wa - pisarza i co j ed nocześnie powodowało t ak silne jego d ążeni e do 
radości życia , myśl moja zawsze zatrzymuje się na na5tępujących wy
wodach : m arzeni e, marzyciele, ma1rzenie a rzeczywistość i tęsknota : 
tęsknota ku lep zemu życiu. I jeszcze coś bardzo ważnego, co tworzy 
dramatyczną kolizj ę - to poczucie obowiązku . Obowiązku jako ko
niecznoś ci , bez której n ie m a życia . „ Z ni jasnego, zagmatwanego, po
wikłanego życ i a , gdzi wszystko kończy się rezygnacj ą i n iepowodze
niem, wynika nie utyskiwani e, nie narzekanie , lecz coś bardzo aktyw
nego, choć pozbaw 10nego elementu walki - tęsknota ku lepszemu 
życiu." 

Budził Czechow u swoich współczesnych , zwłaszcza w młodym poko
leniu, niech~ć a nawet nienawiść do s tylu życi a burżuazji , do jej obłu
dy, do jej zakłaman ej moralności. W wielu ··wczesnych i późniejszych 
utworach pokazywał oburzające w arunki życia ludu, ciemnotę , nędzę, 
pracę ponad siły, k rzywdę społeczną . 

Uczucie to było tak s ilne u pisarza , że Czechow , ostrlegając na
miętni e przed tendencyjnością sztuk i (zwłaszcza w latach osiemdzie
siątych) - zamiesz czał w swoich utworach kwe Ue i zdania wn:cz 
.,deklaraty wn e", wypowJad aj ące bezpośrednio jego „radykaliizrn" spo
łeczny .. 

Co myśla ł Czechow, dJa przykł adu, o filantropii burżuazyjnej , 
Czechow, k tóry tak w iele w tym kierunku zdzia ł ał? Pisa ł w „Domu 
z facjatą": 

, P rzekonany jestem, że w istn i ej ących warunkach punkty medycz
ne, szkoły , biblioteczki , aipteczkri. przyczyniają się tylko do uj arzmienia 
ludu ... Nie lo jest ważne , że Anna zrnada podczas porod·1 (dlatego, że 
w pobli żu n ie było punktu medycznego), lecz to , że wszystkie te Anny, 
Mawry, P lagi od wczesnego ranka do zm ierzchu zg inaj ą grzbiety pod 
ciężara mi , choruj ą z powodu pracy ponad sił y, żyj ą w nieus tannym 
st.r achu o głodne i chor dzieci, przedv„·cześnie więdn ą, przedwcześnie 
starzej ą si ę i umierają w brudzie i w smrodzie .. . Nal eży wa l czyć nic 
z chorobami, lecz z przyczyna mi wywołującyn1i choroby." 

:): . ,, 
Jłk w iemy ze wspomnień N. K rupskiej , Lenin wielce cenił twórczość 
Czech owa za rolę, j aką odegra ła w budzeni u sumienia społ ecznego, za 
j j postępowy wpływ, za jej humanizm. Kalin in wymienił nazwisko 



Czechowa (w rozmowie z pisarzem F . Gładkowem) jako j ednego z ulu
bion eh pisc.rzy t ego pokolenia rewolucjon istów, z którego on sam się 
wywodził . Kalinin wów czas powiedzia ł : „Czechow podtrzymywał n as 
na duchu, wpajał /J na nieprzejednaną nienawiść do desptyzmu, do 
ustroj u policyjnego." . 

Toteż Czechow ma również wrogów. N. Osmiakow przypomniał 
w swym ar tykule o Czechowie : ,,Na wieść , że jedna z wytw ' rn i filmo
wych ma w swych planach nakręcan i e dwóch filmów \'.fedł u 17 _ nowel 

zechowa, pewien ameryka11sk i senator ze stanu Kalifornia oświ adczył 
w komisji do badań działa l nośc i antyamerykańskiej: .,Póki ja jes tem 
w komisji, nie d puszczę do na uęcenia żadnego fi lmu wed ług utworu 
napisan ego przez tego Rosjan ina nazwisk iem Czechow!" 

Jednak dzieła j go zdobyły a·ly świat. Czytają je obywatele wszyst
kich krajów - w przekładach na trzyd zieś i jęz ków. I w przekł adach 
na sześćdzi sią t osiem język w - n arody Związku Radziecki go. 

Pi erwsze jego utwory wydano w Anglii już w 1903 rok~ , 'ł! Amer_y
ce w 1908. W latach 1916-1923 ukazały się pełne wydania Jego dziel 
w obu tych krajach ( tłumaczyła Cons tan e Garnett). 

Utwory Czechowa, jak to określił krytyk radziecki Zorczaninow -
stały SiG „histori ą chorób epoki, smutną kar tą i sta tystyką smutnych 
faktów." 

J ednak pisarz, mi mo smutku i melancholii, m im o goryczy i bólu -
a tym są przesycone j go dzieła - nie korzy się przed złem świ a ta , n ie 
pozwala poddawać się zwątpi niu i niewierze w czł owieka. Ten „miły, 
czarujący człowek, skromny, cichy jak panienka" - tak określił Cze
chowa Lew Tołstoj - wola w powieści „Moje życic" : 

„Potrzebne są inne sposoby walki, mocne, odważne ... Jeżel i chcesz 
byś istotni poży teczn m .. . oddziały\ ·uj od razu na masy". A w „Trzech 
sios t rach" ustami Tuzenbacha: „Na dejdzie potężna burza, zmiecie z na
szc.;o spoieczeństwa gnuśność, obojętność , uprzedzenie do pracy i zgni
łą nudę" . 

Czechow przesz dl głęboką ewolucjQ i deową . P_oczą\ . zy ~~ szukania 
id ei, j aką można by ożywić siebie samego i swoJą twor~zosc , poprze~ 
silną niechę · do poli tyki, do tendencji w li teraturze - az do wyrazi:~~· 
s ilnej u[nośai w przyszłość, jaka musiała zdaniem Czechowa na dCJSC, 
o j · ką już wówczas zaczął bój organizu j ący się proletari at, przygoto
wują y rewolucję 1905 rok u. 

W czasie swej ci ężkiej choroby (przez kilkana ·ci e lat chorowa ł na 
gru:i;Jicę), w 1902 rok u, Czechow mówił do j ednego z przyj aciół: 

,.Lud ię burzy ... W Rosji huczy j k w ulu. Zobaczy pan, co będ~i~ 
za dwa-ti-zy lata. Nie p zna pan Rosji! Chciałbym uchwyci ć t n rzesk1 
nastrój . Sztukę na isać ... rześką ... M że napiszę. Ile to siły , ener~ii, 
wiary kryje się w prostym narodzie!" 

Ostatni dwa utwory Czech wa „ Tarz.eczona" i „Wiśniowy sad" -
są przepojone tym rześkim, optymis tycznym nastrojem o jakim pisarz 
mówił . Żyje w nich promienna nadz ieja, wiara w przy złoilć. 

K rytyka współczesna Czechowowi n ie doceniała jego wielkiego zna
czenia dla l iter~tury_. jakkolwie_k niektórzy przyjaciele, zwłaszcza pi
sarze, dost r zegll w mm_ nieprzec1ętn<:;go, wielk iego twórcę. Wybitny pi
sarz starszego pokolema, Grigor ow1cz, napisał do Czechowa jeszcze 
u początku j ego pisarskiej drogi : 

„Pan ma pra0wdziwy tal nt, talent, który wysuwa Pana daleko poza 
krąg litera tów nowego pokolen ia ... " 

Czechow odpisał : 

„Dotychczas trak towałem swoją pracę l iteracką nader lekkomyślnie 
niedba~e, jak marnotrawca. Nie pamiętam ani jednego opowiadania'. 
nad ktorym pracowałbym więcej niż dobę, a „Strzelca· •, który się Panu 
spodoba ł, napisałem w kabini e kąpielowej! ... Cala nadzieja w przy
szł ości . Mam dopiero dwadzieścia sześć at. Może zd żę jeszcze coś 
zrobić, choć czas tak szybko leci." 

Zdążył. Lecz czytaj ąc krytyków, którzy o nim pisali, zdumiewa nas 
krótkowzroczność tych ludzi, niezdolnych - mimo swe~o zawodu -
do trafu j i gł ębok iej oceny istoty jego twórczości. Z zechowem 
pow tarza się ta sam a historia, której boha terami było w1elu innych 
wielkich twórców. 

Krytyk N. K . Michajlowski zarzuca ł mu : „Pan Czechow sam nie 
żyje w _swoi.eh u tworach , ty lko ot tak, przechadza się obok życia i przc
chadzaJ<.1.c si ę ch~.Yt_a to lub o~vo . Czemu to a nie owo? ... Dla pana Cze
chowa nie m a rozn1cy: człowiek czy jego cie!l d2woneczek czy samo-
bójca." ' 

Liberał Skabiczewski nazwał go wręcz „blaznem" szuk<.ijącym hu
moru bez t r śc i. W piśmie narodników „Russkaja myśl" ukazywały si<; 
często n i_epochlebne kry tyki o jego utworach, nazwano g t am „a to
rem bez Jak1chkolw1ek zasad". Skabiczewski przepowiadał Czechowowi 
że umrze on pijany, pod płotem . (Czechow po latach żartował, że tc1~ 
krytyk podobał mu się najwięcej.) R · wnież ci krytycy, kl órzy głośno 
go wychwalali , me zdawali sobie sprawy z jego istotn j wielkości. 

* "' • 
Dorobek pisarski Czechowa mieści się w dwunastu tomach utworów 
Mer acki ch i ośmiu t omach listów, posiadających wielka wartość ar y
st!'czną: Do ~iększości swych dzieł Czechow nie prz · viązywał ibyt 
w1elk ie1 wagi; było to jedynie obj awem niezwykłej skromności było 
to zarazem poczucie wi lkiej odpowiedzi alności pisarskiej . ' 

W _1888 roku Akademia ~auk_ przyznała Cz_echowowi nagrodę im. 
P_usz:1< 1.na. za zb1.6r opow1a:Jan, k tore - Jak brzmiało orzcc2enie - ,wy
rozmaJą s i ę wyzszym poziomem artystycznym" . Napisał wówczas Cz -
chow do swego przyjaciela , Ła'Zariewa Gruzińskiego . 

„Wszystko co na?isałem, będtie zapomn iane po pięciu czy zies i ęciu 
lat ach, a le drogi, ktore wytknąłem, pozostaną całe i nieuszkodzone i to 
jest m oj a jedyna zasługa . " ' 

Drogi , które utorowałem ! Czechow miał tu n a myśli ni ~ tvlc swoje 
nowatorstwo, lecz irłówni fak t, że nakł onił popularne czaso.pisma do 
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drukowan ia krótkich opowiadań odbiegaj ących od szablonu i płycizny, 
czego te p i..<;m a dawniej n ie praktykowały. 

„Wszystko, co n ie ma bezpośredniego związku z opowiadaniem -
wyjaśniał Czechow - należy bezlitośnie wyrzucać. Jeżeli w pier wszym 
r ozdzia.le p an mówi, że na ś c ianie wisi fuzj a, to w drugim lub t rzecim 
ta fuzja m usi koni cznie wystrzcliić . A j eżeli nie będzie st'.l'ze l a ć, to nie 
pow inna wisieć .. . Drukować można niewiele, ale pisa ć trzeba jak naj
więcej . Wiecie, j ak t rzeba pisać , by wyszła dobra opowieść? Nie powin
no w n iej być nic zbędneg o. Jak na pokła dzie wojennego okrętu." 

„Wcześnie i prędko doj rzewają tylko gen iusze a lbo też ludzie uzdol
nieni, czyli nie oryginalni, w istocie pozbawieni t alentu, bo zdolności 
naj cz ęściej oznaczaj ą umiejętność dostosowania się ; dla.tego uzdolnieni 
maj ą życie łatwe, a t alent rośnie jak żywy organizm, szuka dróg 
kształtmvamia się, błądzi po manow cach." 

zechow pra cował n ad swoimi utwor ami, już napisanymi i uzna
n ymi za doskonałe - do końca swego życia . Czytając sw oje utw ory 
czul j akiś n iedosyt, był z nich n iezadowolony, poprawiał je n ieustan
nie. Pragnął, by każda jego prac<i była zwar ta, oszczędnie napisana -
toteż skracał swoj e utwory przy każdorazowej korekcie , skracał j e 
w rękopisach . J go przyjaciele byli tym oburzeni , martwilii się, że 
w opow iadaniu Czechow pozostawi tylko tyle: „Byli młodz i, zakochali 
si~, potem się pobrali i byli nieszczęśliwi.'' 

Czechow powiedział: 
- Przecież w tym właśnie jest sedno sprawy ... Gdybym był milio

nerem , t o bym pisał r zeczy niewiększe od dłoni. 
„Czechow pierwszy w Rosji , jak Maupassant we F.rancji, stał się 

mistrzem. obycza j·owo-psychologicznej k rótkiej noweli" - pisała Na
tali a Modzelewska we wstępie do zbi oru opowiadań Czechowa („Czy
t elnik", 1953). 

A Czechow tak pisał o sobie w 1889 r oku: „Myśl ę, że gdyby m żył 
jeszcze czterdz..ieśoi lat i w ciągu tych czterdziestu lat mógł czytać, czy
tać i czytać , i uczyć się pisać z tal ntem, to znaczy zwięźl e, wówczas po 
latach czterdziestu, wystrz liłbym do was wszystk ich z t ak w ielk iego 
działa, że zadI"ż-ałyby niebiosa. A teraz jestem tak.im sam ym karłem 
jak inni.." 

* • 
Choroba szybko niszczyła or a.nizm Czechowa. Odbył dwie podróże 
za granicę (w 1894 i 1897 rok u), w latach 1899-1901 wydał pierwsze 
wydanie zb ior owe s\voi ch dzi eł, nakładem A. F . Marksa. Zdobył j uż 
rozgŁos jako au tor oryginalnych, nowatorskich sztuk dram aitycznych, 
w ys tawi onych z dużym pow odzeniem prze-.G K. Stanisławskiego i Nie
mirowicza-Danczenko w mookiewskim Teatrze Artystycznym - w k tó
rym poznał utalentowaną aktorkę, Olgę Knipper - swoj ą przyszlą 
żonę. 

Tworzył , pi ał mnóstwo listów , opiekował się troskliw ie swoją 
rodziną, budził p owszechny szacunek d la swego ch arakter u i podziw 
dla swojej pracoWlitości i swejlo niezwykłe!lO t alentu. 
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A życie j ego dobiegało końca , wypalało się szybko w wątłym scho
rowanym ciele. W 1904 roku, wiosną , następuje pogorszenie st.anu jego 
zd rowia. Czechow wyj eżdża do n iemieckiego uzdr owiska Badenweiler. 
Wyj eżdżając, tak mówi do przyjaciół: - „Jadę umierać." 

Jego żona , towarzysząca mu w tej podróży, opisała ostatni dzień 
:iycia A11Jtoniego Czechowa (1 lipca 1904 rok u): 

„Nawet na k ilka godzin przed śmierci ą zmusił mnie do śmiechu, 
kiedy obmyśl ał opowi adanie. Było t w Baden w iler . Po t rzech cięż
kich, niespokojnych dniach poczuł się pr zed śmiercią lepiej. Wysł a ł 
mnie z pokoj u, abym przeszła się po p r ku, bo n ie odchodziłam od nie
go w ci ągu t ych dn i, a k iedy wróciłam, dopy tywał si ę , dlaczego nie idę 
na kolację, n a co odpowi edziałam, że jeszcze nie było gon gu. Gongu, 
jak się potem okaza ł o, po prostu nie dosł szcliśmy. Anton i Pawłowicz 
zaczął obmyślać opowiadanie; opisywał ni esłychanie modną mi jsco
wość kuracyjną, gdzie jest wielu sytych , opasłych bankier ów, zdro
wych, lubiących dobrze zj eść , rumianych Anglików i Amerykanów. 
I oto wszyscy - j edni po p owrocie z w ycieczki , drudzy z łódek , jeszcze 
i.nni z przech adzk i - zbierają się z myśl ą o dobrym i obfitym posiłku 
po fizycznym zmęczeniu dniem. Nagle okazuje się, że k ucharz uciekł 
i kolacji w ogóle nic będzie -- jak to uderzen ie w żołądek odbiło się na 
t ych wszystkich r ozpieszczonych ludzi.ach! ... Siedzi ałam w tulona w ka
napę i n iepomna niepokojów ostatnich dni, śmiałam się z całego serca . 
P rzez myśl m i nie przeszło, że za kilka godzin będę stała nad zwłoka
m i Czechowa .. . 

. .. Antoni Pawłowi cz odszedł na tamten świat cicho i spokojnie. Na 
początku nocy obudzi ł się i pierwszy raz w życiu poprosi ł, by posłać po 
lekarza. Uczucie, że coś wi elkiego nadchodzi, nadawało wszystkiemu, 
co robiłam, ogrom ny spokój i dokładność , jakby mnie k to ' prowadz i ł 
pewną ręką . Pami ętMn tylko straszną chwilę zał mania : świadomość 
obecności w ielu ludzi, śpi ących w tym samym hotelu , obok u czucia mo
je j ca łkowitej samotnoś ci i bezradności... 

Przyszedł doktór i kazał dać choremu szampmia. Antoni Pawłowicz 
usia d ł i jakoś znacząco i głośno powiedział do l karza po niem iecku 
(bardzo s ł abo znał n iemiecki ): „Ich sterb c„." Potem wziął kichch , zwró
ci ł się ku m.nje, uśmiechnął się swym czarującym uśmi echem i rzekł: 
„Dawno nie piłem szampana ... " Spokojnie w ypil do dn , powoli ułożył 
się n a lewym bok u i w krótce umilkł na zawsze .. . Stra.szną ciszę nocną 
naruszyła t ylko v.ri lka czarna ćma, która wpadl· jak wicher i odbij ając 
się o palące si ę żarówki mitOtała się po pokoj u . 

Doktor wyszedł . Wśród ciszy duszn ej ocy z hukiem wystrzel ił ko
r k z niedopitej butelki szampana ... Zaczęło świta ć i wraz z budzącą 
si ę przyrodą niby pierwsze żałobne tony rozległ się łagodny, piękny 
śp i w ptasząt i dźwięk organów z poblisk iego kościoła. Nie było sły
chać głosu ludzkie?,o an i krzątaniny codziennego życia; tylko piękno, 
spokój i majestat śmierci„." 

opracował 
Andrzej Wydny6ski 
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ZE WSPOMN I EŃ 
O CZECHOWIE 

MAKSYM GORKI 

Często słyszałem z jego ust: - Wiecie, przyjechał Jeden nauczyciel.~ 
chory żonaty - czy nie moglibyście mu dopomóc? Na razie urzą.dzilem go.„ 

Albo: 
- Słuchajcie , Gorki - jeden nauczyciel chce was poznać. Jesł chory, nie 

wychodzi z domu. Możebyście poszli do niego - dobrze? 
Albo: 
- Nauczycielki proszą o przysłanie książek ... 
Czasami zastawałem u niego ta.kiego „nauczyciel&". Zazwyczaj na.uc:eycf·e1 

siedział na b1·zeżku krzesła, czerwony, zażenowany, i w pocie czoła dobierał 
słów, starając się mówić jak najbardziej gładko 1 „mądrze", albo z prze
sadną swobodą chorobliwie nieśmiałego człowieka skupiał calą uwagę na 
tym, by nie wydać się glupim w oczach pisarza, i za.sYJ1ywał Czechowa 
gradem pytań, które zapewne nigdy dotąd nie przychodziły m u do głowy. 

Ozechow uważnie słuchał nieskładnych wypowiedzi: w jego smułnych 
oczach prześwitywał uśmiech, drgały xma.rszczkl na skroniach, j oto za.czy
nał mówić głosem miękkim jakby matowym, słowa jasne, bliskie życiu -
słowa, które od razu sprawiały, że rozmówca stawał się prostszy, że prze
stawał starać się być mądralą, a przez to stawał się mądrzejszy i bardziej 
interesujący ... 
Pamiętam jednego nauczyciela - wysoki, chudy o żółtej, wygładzonej 

twarzy i długim nosie, zagiętyro melancholijnie ku podbródkowi - siedział 
na wprost Czechowa, i patrząc nieruchomo mówił ponurym basem : 

- Z podobnych doznań isłnlcnia w przeciągu sezonu pedagogicznego po
wstaje taki konglomerat psychiczny, który absolutnie dusi wszelką. możli 
wość obiektywnego ustosunkowania się do otaczającego świata. Oczywiście, 
świat nie jest niczym innym, jak tylko naszym o nim wyobrażeniem ... 

Tu zapuśoil się w dziedzinę filozofil stąpając po niej jak pijany po lodzie. 
- Niech mi pan powie - niegłośno i łagodnie spytał Czechow - kto 

to w waszym okręgu bije dzieci? 
Nauczyciel zerwał się z krzesła I Jął z oburzeniem wymachiwać rękami: 
- Co też pan! Ja? Nigdy! Bić? 
I zaczął parskać dotknięty do żywego. 
- Niech się pa.n nie denerwuje - ciągną.I Czechow, uśmiechając się -

czyż mówię o panu? Ale pamiętam - czytałem w prasie - że ktoś bije 
dzieci , wła nie w waszym okręgu ... 

Nauczyciel usiadł, otarł spoconą twarz i westchnąwszy z ulg~ zaczął 
mówić głuchem basem: 

- T o prawda. Był Jeden wYPadek. Makarow. Wie pan - to zadziwiające. 
Dzikie, ale wytłumaczalne . Zona.ty, czworo dzieci, żona chora, sam także -
gruźWt, pensja - dwadzieścia rubli... a szkoła - to piwnica, nauczyciel 
ma Jeden pokój. W tych warunkach na.wet anioła można. zbić niesprawiedli
wie, a przecież uczniowie, to nie anioły - proszę m i wierzyć! 

I człowiek ten, dopiero co tak niemiłosiernie zasypujący Czechowa swoim 
zasobem mądrych słów, nagle złowieszczo kiwając haczykowa tym nosem, 
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s&Ul\ł mówić prostymi, clężk.1rnl Jak kamienie słowami, rzuCAJl\C Jaskrawe 
świ11<tło na przekłętl\, grożną prawdę życia, którym żyje wieś rosyjska ... 
Zagnając się z gospodarzem, nauczyciel wziął obydwiema rękami jec-o 

niewielką suchą rękę o cienkich palcach i potrząsając nią powiedział: 
- Szedłem do pana, jak do władzy jakiej - ze strachu aż dreszcz chwy

tał, nadąłem się jak kogut indyjski, chciałem pokazać, że niby i ja. nie sroce 
spod ogon& wypadłem ... & wYChodzę od pana - jak od dobrego, bliskiego 
człowieka, który wszystko rozumie. Wielka to rzecz - rozumieć wszystko. 
Dzięki za to! Idę Już. A ze mną dobra myśl: że wielcy Judzie są bardziej 
prości, lepiej nas odczuwają i są bliżsi nam sercem, niżeli te wszystkie mi
zerne kreatury, między którymi żyjemy . Żegnam! Nigdy pana nie zapomnę ... 

Nos mu drgnął , wargi ułożyły się w uśmiech pełen dobroci i dodał nieocze
kiwanie: 

- Właściwie mówi<\(:, ludzie podli - SI\ także nieszczę'liwi - niech Ich 
diab li ! 

Kiedy nauczyciel wYSZedl, Czechow odprowadził go długim spojrzeniem 
i uśmiechnął się mówiąc: 

- Dobry z niego chłop. Nie będzie dlu~o uczył ... 
- Dlaczego? 
- Za.szczują, wyrzuci\-·· 
Zastanowił się przez chwilę, potem dodał niegłofao i łagodnie: 
- W Rosji uczciwy człowiek Jest jakby kominiarzem, którym niaflk.I 

straszą małe dzieci.~ 

• • • 
Wydaje mi się , ii każdy człowiek w obecności Czechowa mimo woli pra-

gnął być bardziej samym sobą; nieraz obserwowałem jak ludzie zrzucali 
z siebie pstre ubiory książkowych frazesów, modnych słów i :wszystkie ~e 
tanie sztuczki, którymi Rosjanin, chcąc uchodzić za EuropeJczyka, ust raJa 
siebie jak dziku muszlami i rybią. łuską. Czechow nie lubll rybiej łuski 
anl kogucich piór; żenowało go wszystko pstre, krzykliwe i obce, co wkłada 
na się człowiek i:-woli „większej ważności"; zauważyłem, :ie ilekroć miał 
przed sobą tak przytranego człowieka opa.nowYwala Czechowa chęć oswobo
dzenia i:"O od teto uciążllwei:-o i niepotrzebneiO szychu, który zniekształca 

prawdziwą twarz i duszę rozmówcy. 
Cale życie Czechow przeżył czerpiąc z zasobów własne.i duszy, był zawsze 

sobą, był wolny wewnętrznie i nigdy nie Uczył się z tym, czego jedni ocze
kiwali od niego, inni - bardziej brutalni - żądali. Nie lubił rozmów na 
tematy „wzniosłe" - rozmów, którymi Rosjanin pociesza się tak gorliwie, 
zapominając o tym, że śmieszne choć wcale nic dowcllpne jest rozważanie 
o aksamitach w przeszłości, skoro na dziś nie ma. .się nawet przyzwoitych 
spodni. 
Piękny w prostocie, kochał wszystko co proste, prawdziwe, szczere, I miał 

szczególny dar odzierania człowieka. z szychu i pozy. 
Pewnego razu odwiedziły go trzy wystrojone damy; wypełniwszy Jego 

pokój szumem Jedwabnych spódnic i zapachem mocnych perfum, usiadły 
s rzecznie naprzeciw gospodarza udając, że niezwykle interesuje je polityka, 
po czym jęły „zadawać pytania". 

- Antonie Pawłowiczu! Jak pan myśli: m;ym się skończy wojnaT 
Czechow kaszlnął kilkakrotnie, zastanowił się i miękko, poważnym, tycz-

llwym tonem odpowiedział: 
- Pra.wdopodobnJe pokioJem ... 
- Oczywiście! Ale kto zwycięży? Grecy czy TurcyT 
- Wydaje mi 51~ ie ~wyoi~" cl, którzy q silniejsi-
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PAŃSTWOWY TEAT R Ś L ĄS K I IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 
DYREKTOR WA CŁA W KOZIOŁ - KIER. ARTYSTYCZNY GU[A W HOLOUBEK - KIER. LITERACKI ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 

ANTONI CZE C HOW 

I 

W ISNIOWY SAD 
Raniewska Lubow Andriejewna -

właści ci elka zi-emska 

Ania - jej córka, lat 1 7 

Waria - jej przybrana córka, 
lat 24 

Gajew Leonid Andriejewicz -
brat Raniewskiej 

Łopachin Jermolaj Aleksjej e-
wicz - k upiec 

Trofimow P iotr Sjergiejewicz -
student 

Simeonow-Piszczyk Borys Boryso-
wi<'2 - właściciel ziemski 

Scenografia 
WIESŁAW LANGE 

} 

} 

} 
l 
J 

} 
} 

Komedia w erech akta h 
Przełożył All ?JR SANDAUER 

OSOBY : 

- Lidia Korwin 
Szarlotta Iwanowna -

guwernantka 

- Ewa Lassek Jepichodow Sjemion PantieleJe-
wkz - biuralista 

- Sabina Chromińska Duruasza - pokojówk:i 

- Roman Hierowski 
Firs - lokaj, lat 87 

Jasza - młody lokaj 

- 1\-lieczysław Ziobrowski 
Przechodzień 

- Adam Kwiatkowski Zawtladowca stacji 

f, 
Urzędnik pocztowy 

- Władysław Brochwicz Goście, służba 

Rzecz dzieje się v.r p adlości L . A. Raniewskiej 

Opracowanie muzyczne 
WALDEMAR KAZANECI{I 

} 

} 

- Irena Tomaszewska 

- Piotr Poloński 

- Halina Piłatówna 

- l{azimicrz Lewicki 

- Mieczysław Jasiecki 

- ,R;vszard .Radwae -

- Franciszek Buratowski 

- Henryk Dworczykowski 

- Jacek Medwecki 

"' "' 
~{. 

Reżyseria 

ALOJZY NOWAR 

Inspicj ent Jan Plachno. Kontrola tekstu Halina Nawrocka. Kierownik techniezny Jarosław Jarosiewicz. Roboty perukarskie i'awel Grabowski. 
Kostiumy męskie wykonano pod kier unkiem Michała Walczaka, dzmskie pod kier unkiem Małgorzaty Kucielowej. Główna krojczyni Irena 
Nowakowa. Kierownik oświe tleniowy Jan Kręiel. K!ierownik sceny Jan Roman. Dekoracje malowano pod kierunk iem Antoniego Undcrowicza, 
wykonano pod kierownictwem Szczepana Romana. Pracami modelatorskimi kierował Stanisław Moi:eJko, tapicerskimi Jerzy Rajwa. Kierownik 

pracowni buwia Bernard Malinowski 

Premiera dnia 9 października 1954 r . 



- Ale kto wedlur; pana je~t silniejszy! - jedna przez drugą pytaly damy. 
- Cl, którzy się lepiej odżywiają i którzy są bardziej cywilizowani ... 
- Ach, jakie to dowcipne! - wykrzyknęła jedna z pań. 
- A kogo pan lubi bardziej - Greków czy Turków? - pytała drug-a. 
Czechow pop:i.trzyl na nil\ przyjaźnie i odpowiedział z lai:-odnym, upl"ZeJ-

mym uśmiechem; 
- Ja lubii; marmoladki ... a paniT 
- Bardzo! - zawołała dama. z otywieniem. 
- Marmoladki Sl\ tak aroma.tycme! - z przekonaniem potwierdziła inna. 
Wszystkie ir:zy zaczęly mówić z ożywieniem na temat marmoladek, wY

kazując wspaniali\ erudycję i subtclnl\ znajomość przedmiotu. J~ne było, 
iż były bardzo zadowolone, io nie trzeba już wytężać umysłu I udawać za
interesowania Grekami i Turkami, o których dot~d żadna 11 ruch nie my
ślała. 
WychodzĄe obiecały wesoło C'Zechowowi: 
- Prześlemy panu marmoladki. 
- Pięknie pan rozmawiał z nimi! - powiedziałem, kiedy wyszly. Czechow 

roześmiał się cichutko i powiedział: 
- Każdy człowiek powinien mówić własnym językiem ... 
Innym razem r.astalem u nicg-o mlodego, przystojneg-o podprokuratora. 

Stal przed Czechowem i potrz.µając kędzierzawą -:Iową, mówił ze swadą: 
- W opowiadaniu „Pnestępea", stawia pa.n przede mnlł bardzo skompli

kowany problem. Jeśli układamy zły zamiar Denisa Grigoriewa i to, że 
działał z pełnym rozeznaniem, to Licz zastrzeżeń powinienem osadzić Denisa 
w więzieniu, gdyż tego wymar;a interes publiczny. Ale to jest dzikus, nie
świadomy przestępczości swego czynu I żal mi go! Jednakże, jeżeli usto
imnkuję się clo niego jak do jednostki działającej nieumyślnie, bez świado
mości , poddam się uczuciu litości - to czym zagwarantuję poleczeń twu, 
że Denis znowu nie rozkręci szyn i nic 1powoduje katastrofy? Oto problem. 
A więc jak należy postąpić? 

Umilkl, odsunął się do tyłu i utkwił pytające spojrzenie w twarzy Czecho
wa. Podprokurator miał na sobie nowiutki mundur i guziki na Iliersi błysz
zaly tak samo zarozumiale i tak samo tępo, jak oczki na ,ładklej twarzy 
młodego adepta sprawiedliwości. 

- Gdybym był sędzią - powainic powledz.iał Czechow - uniewinniłbym 
Denisa ... 

- Na jakiej podstawie! 
- Powiedziałbym mu: „Słuchaj, Denis, j~zcze nie jesteś dojrzałym 

w pełni przestępcą . idż - i dojrzej" . 
Prawnik roze 'miał się, lecz natychmiast stał się znowu uroczyście powai

ny i mówił dalej: 
- Nic, szanowny panie - z.aga.dnienie postawione przez pana może być 

rozstrzy&'llięte tylko zgodnie z interesem społeczeństwa, którego życie i mie
nie ochraniam z urzędu. Denis jest d:c.ikusem, tak, lecz jes& przestępclł -
i to jest istotne. 

- Czy panu się podoba gTamofon? - spytał go przyjaźnie Czechow. 
- Ależ tak! Bardzo! To niezwykły wynalazek! - żywo wykrzykn~ł 

młodzieniec. 

- A ja nie znoszę i:-ramofonów - w:yznał ze smutkiem Czechow. 
- Dlaczego? 
- Bo mówią i śpiewają nic nie czując. I wszystko brzmi karykatura lnie, 

martwo ... A czy zajmuje się pan fotografią? 
Okazało się. że prawnik jest wielkim zwolennildem fotografii; natych

miast zaczął mówić o niej :1 przejęciem, zupełnie zapominając o C"ramo-
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fonie, mimo swe podo ieństwo do tcr;o „nlcz\\ ykłcgo wynalazku", podo
bieństwo tak wiernie i subtelnie dostrzeżone przez Czechowa. I znowu uj
rzałem jak z munduru wyjrzał żywy I dość zabawny człowieczek, który 
.ieszC'Ze czul się w życiu po tro ze jak szczeniak na polowaniu, 
Pożegnawszy mlod1'icńca, Czechow odezwał się posępnie: 
- I takie pryszcze na siedzeniu sprawiedliwości - rządzi\ losami luds

kimi! 
A po chwili dodał: 
- P rokuratorzy bard.llO lubllł łowić ryby. Zwłu ma okoni&. 

• * • 
Ilekroć czytam 11powiad nia Antona C:i:echowa, zdaje ml 11lę, i:e or;arnia 

mnie sm utek późnej Jesieni, kiedy powietrze jest tak przejrzyste i tak ostro 
rysujlł s ię nagie drzewa, ciasne domy i szare postacie ludzkie. Wszystko 
Jest tak dziwne - samotne, nieruchome i ber.silne. Glęb-0ka sina dal jest 
pustynna, zlewa się z bladym niebem I promieniuje tęsknym chłodem na 
ziemię, okrytą zmarzniętym błotem. Mózg autor:l. jak słońce jesieni, oświetla 
z okrutną jasnościlł wyboiste drogi, krzywe uUce, ci~ne i brudne domy, 
w k tórych duszą się :i: nudy i lenistwa mali, iałośni ludzie, wypełniając te 
domy be-imyślną, na poły senną k~taninlł. Oto, jak szara mysz, przebiega 
„Duszeczka" - mila, lal;'odna kobieta, która potrafi l<ochać tak wiele, tak 
niewoln iczo. Nawet spoliczkowana nie waiy się c-lo'no kn:yknlłć - pokorna 
n iewolnica. Obok niej stoi smutna Olr;a r; „Trzech sióstr"; ta takie wiele 
kocha I bez szemrania ule!;'a kaprysom rozpustnej i wulgarnej żoity leniwego 
brata; w Jej oczach łamie się tycie sióstr, ale ona ty lko płacze i nie umie 
n ikomu pomóc niczym, z jej piersi nie wydobywa się ani jedno żywsze, 
siln iejsze słowo protestu pn;cciwko kołtuństwu. 

A oto tonąca we łzach Raruewska i inru exwlaścicieie „WHniowcgo sa
d u" - egoistyozni Jak dzieci I niedołężni jak starcy. Spóźnili się, nie umarli 
w porę i teraz jęczą. nic ro:zumieJlłc nic - pasożyty, wyzute z sil, niezdolne 
znowu wessać się w życie. Nikczemruutki student Trofimow pięknie roz
prawia o konieczności pracy i - nie robi nic, zabawiając się z nudów naigra
waniem z Warii, która nie szczędzi rąk, IJy nierobom działo się dobrze. 

Wierszynin marzy o tym, Jak piękne będzie życic za łat trzysta i żyje, nie 
dostrzegając, ie tuż obok wszystko się rozkłada, że w jego oczach Solonyj 
i:-otów jest z nudów i głupoty zabić c:odnego politowania barona Tuzenbacha. 

Przed oczami naszymi defiluje niekończący się szereg niewolników i nie
wolnic miłości, własnego lenistwa i głupoty, chciwości bogactw zicmsldch; 
defilują. n iewolnicy mrocznego lęku przed życiem, defilują. opanowani śmier
telną trwogą i wypełniają życie nieskoordynowaną paplaniną o jutrze, czu
jąc, że dzisiaj n ie ma dla ruch miejsca.„ 

Niekiedy w tej szarej masie dźwięczy WYStrzał - to Iwanow ozy Treplow 
pojęli oo należy zrobić i - umierają. 

Wielu z nich snuje piękne marzenia o tym, jak wspaniale będzie życie zca 
lat dwieście, lecz nikomu :r; nieb nie przychodzi do głowy proste pytanie: 
jeśli będziemy tylko marzyć, to kto un:ądzi to życie lepiej? 

Kolo tego n udnego, szarego, ber.silnego tłumu, przeszedł wielki, mądry, 
wszystko dosir"ŁCgający człowiek, popatrzył na tych nudnych mieszkańców 
swej ojczyzny i z gorzkim uśmiechem , tonem łagodnego, lecz głębokiego wy. 
rzutu, z beznadziejnym smutkiem na twarzy i w liercu, pięlmym szczerym 
głosem rzeki: 

- Moi pań&two, pMk.udnie i}'jecio. 
Tlum!l.czyla 

ZOFIA KARCZOROWSKA 
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TŁO HISTORYCZNE 
NATALIA MOD2:ELEWSKA 

Taganrog był j edną t: tych ~
padłych mieścin, do których słabo 
docierały odgłosy walk politycznych. 
Czechow przyjechał w roku 1679 
do stolicy, mając nie bardzo spre
cyzowane poglądy postępowe Poli
tyka nie zaprzątała wówczas jego 
umysłu - więcej interesował s i ę 
litera turą i studiami. 

A były to ostatnie lata naporu 
rewolucyjnego, po których miał n a
stąpić d ługi i ponury okres zwy
cięskiej r eakcji. 

Po re!ormie uwłaszct:eniowej 
1861 r., któr a „u wolniła chłopów od 
ziemi" (Lenin ), znów Łaczęła wzbie
rać lala buntów ch łopskich : towa
rzyszyło jej niezadowolenie 1 pro
tem innych warstw społeczeństwa, 
odczuwających na sob ie ucisk po
lityczny, oraz szerzenie się idei re
wolucyjnych demokratów - Czer
nyszewskiego i Dobrolubowa, Her
cena i Ogar:ona. Po zdławieniu pol
skiego powstania 1863 roku 1 jedno
czesnym wzmożeniu terroru poli
tycznego w Rosji , ta potężna fala 
rewolucyjna została przez carat za
hamowana, bojownicy demokracji 
zdziesiątkowan i , ruch wpędzony do 
głębokiego podziemia. Ale nie na 
długo. 

Pod koniec lat sześćdzlesiątych, na 
gruncie n iezadowolenia m as chłop
skich, wśród inteligencji postępowej 
zrodził się nowy ruch , t ak zwanych 
„narodników". Wychodząc z błęd
nych za łożeń teoretycznych , narod
nicy stworzyli koncepcj ę swo:stego 
„rosyjskiego socjaliunu", która po
mij ała kapitalislyczn4 f.azę w Rosj i 
i n ie do ceniała rew olucyj nej rol.i 
proletariatu : liczyli wyłącznie na 
chropstwo i na rozbudowan:e pa
t ria rchalnej rosy jskiej „obszcziny" 
(wspólnoty gminnej). 
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W połowie let siedemdzl~iątych, 
narodnicy przeprowadzili na szero
ką skalę akcję „pój ścia w lud" 
w celu przygotowania go do po
wszechnego powstania - i rtu wy
padJo :Im „przekon ać się w praktyce 
o naiwności wiary w komunistycz
ne instynkty chlapa" (Lenin). Wy
padlo im również przekonać 11lę 
o nleudolności ich własnej propa
gandy , bo chłopstwa ·e zn ali i nie 
lll111el.i zdobyć jego zaufa nia_ 
Nastąpił ponowny pogrom rewo

lucjonistów, a w samym ruchu u
czą! się kryzys. Część n arodników 
przeszła do zakonspirowanych orga
nizac ji terrorys tycznych, żeby „robić 
rewolucję dla ludu, ale bez lu du", 
poprzez spiski l zamachy, część zaś 
cofnęła się na pozycje l egalnego U
beraliunu. 
Każjy akt terrorystyczny jes:r:c:ze 

ba rdziej wzmagał represje policyjne. 
Dokonane 1 marca 1861 r. zabójstwo 
Aleksandm II było kulminacyjnym, 
a zarazem końcowym punktem ak 
tywnośc : ruchu narodnickiego. Ca
rat rzucił wszystkie siły, aby r oz
gromić rewol ucjonistów . Wprowa
dzono reżym bezwzględnej reakcji 
i trzymania w kagańcu całego spo
teczenstwa. 

W ciągu dwóch poprzednich dzie
sięcioleci rząd carski, pod naciskiem 
sy tuacj i rewolucyjnej , poczynił jed
nak szereg ustępstw na rzecz swo
bód burżuazyjnych , z: których n a j
ważniejszym było uwłaszczenie chło
pów. Utworzono poza tym guber
nialne i powiatowe iinstytucje sa
morządowe, tak .zwane zarządy 
7.icmsk le, a także obieraln e, „wszech
stanowe" rady miejski e; w są dow
ni ct wie zniesiono wreszcie k ary cie
lesn e, u tworzono sądy przysięgłych 
t sądy pokoju j dano pewn~ swobodę 

uniwersyte · m , zreformowano ar
mię , system finansów, oświatę, cen
zurę. 

Zmiany te osłab iały lub znosiły 
zapory hamujące r ozwój młodego 
r osy jskiego kapitalizmu .Toteż po re
formie 1861 r . r-0zpoczęlo się szybkie 
uprzemysłowienie kra ju. 

Ale w roku 1681, po z.abój9twie 
Aleksandra II, polityka caratu zr o
biła ostry zwrot ku be7Jwzględnej 
reak cji. Nowy władca, Aleksan
der III, chciał przywrócić dawną 
potęgę polityczną coraz bardz.iej 
podupadającego ziemiaństwa . W tym 
celu rząd zaczął ponownie umac
nia ć ostoje fe udalizmu - carat, cer
kiew, podział stanowy, głównie zaś 
„pat riarchalne obyczaje". 

W praktyce oznaczato to rozpasa
n :e się obskuran tyzmu. Odrzucony 
zosta ł projekt konstytucji , z.aapro
bowruny w ogólnych zarysach przez 
zastraszonego r uchem rewolucyjnym 
Aleksandra Il. „ ... Tylko siła zdolna 
do poważnej walki mogłaby uzyskać 
konstytucję - pisał Lenin - a siły 
takie j nie było : rewolucj oniśc i wy
czerpali swe siły pierwszym marca, 
w k lasie robotniczej nie było ani za
k rojonego na szeroką skalę ruchu, 
ani silnej org3llliz.ac ji, kola liberal
ne i tym razem okazały się do tego 
stopnia poUycznie nie dojrzałe, iż 
n awet po zabiciu Aleksandra TI 
ograniczy ły się do samych tylko pe
tycj i..." (Lenin, Dzieła , t. 5, str. 
53-54). 

W latach o siemdziesiątych - dzie
więćdziesiątych zosta ły wprowadzo
ne k ontrre!ormy, k tóre prawie nl
weczyły osiągnięcia l.iberalno-burżu
azy jne poprzedniego okresu. Fak
tycznie z.niesiono „wszechstano
wość" ziem skich i miejskich instytu
c ji obieralnych, na wsi postawio
no n ad n imi „naczelnika ziemskie
go" z r odowej zamożnej szlachty, 
a w m iastach wzmocniono wpływy 
bogatych k amieniczników: cofn ięto 
w znacznej części re!ormy w dzie
dzinie sądownictwa i oświaty . 

P anowanie Aleksandra III weszło 
do h.iitoril r~yjsk.iej jako epok.a 

bezdroża i zastoju w życiu społecz
nym. A jednak był to równocześnie 
okr es doj rzewa nia rzeczy wielkich. 
Oto jak mówi o ty m Leni.n: 

,. N 'e by ło przecież w Rosji epoki, 
o której z taką słusznością można 
by powiedzieć: „Przyszła kolej my
śli i r ozumu'", jak o epoce Aleksan
dra Iil !. .. Właśnie w tej epoce coraz 
intensywniej pra cowała rosyjska 
myśl r ewol ucyjna, tworząc podsta
wy światopoglądu socjaldem okra
tyczn ego. Tak, my, rewolucjoniści, 
dalecy j esteśmy od negowania re
wolucyjnej roli okresów reakcyj
nych. Wiemy, że fo rma ruch u spo
łecznego s : ę zmienia, że po okresach 
bezpośredn iej politycznej twórczości 
mas przychodzą inne okresy, kiedy 
na zewnątrz panu je spokój, kiedy 
masy, przygnębione i zdławione 
przez katorżniczą pracę i nędzę, mil
czą lub śpią (widocznie śpią), k :edy 
szczególnie szybko rewolucjonizują 
się środki pr odukcj i, kiedy myśl czo
łowych przedstawicieli ludzkiego 
rozumu podsumowuje przeszłość, 
układ a nowe system y 1 no-we me
tody badania... Słowem, „kolej my
śl.i i rozumu" przychodzi w pew
nych okresach historycznych ludz
kości, podobnie jak pobyt w wię
zieniu sprzyja pracom i zajęciom 
naukowym dZ.:a łacza polity cznego." 
(Dzieła, t. 10, wyd. 4 ros„ str. 
230-231) 
Właśnie w tych głuchych latach 

rod.z i ł się w ukryciu nowy ruch, 
związany już n ie z chłopstwem, lecz 
z rosnącym proletariatem. Najwy
bitniejsi z narodników, jak P lecha
now, Akselrod, Wiera Zasu.licz, 
uświćldomi li sobie błędy narodnic
twa, przeszli na pozycje oocjalizmu 
naukowego, zaczęli organ izować 
pierwsze rosy jskie kółka m arksi
stowskie. Znacznie później , w roku 
1898, powsta ła Socjaldemokratyczna 
Par t ia Robotnicza Rosj i. Lecz na ra
zi e, „podobnie ja k n ie zrodzony 
jeszcze, lecz rozwijający się j uż 
w łonie matki płó d, socjaldemokra
cja przeżywała - jak pisał Lenin -
„procei; rozwoju :iarodkoweio." (Hi-
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storia WKP(b), „Książka" 1949, 
str. 21). 

Tymczasem na powierzchn i źycia 
spo łecznego t.:im gdzie wszystko od
~y~alo się pod okiem cenzury i I o
licJ1, myśl polityczna wegetowała, 
usiłując dostosować się do wąziut
kich ramek tego, co dozwolone. Do
zwolon e zaś by ło nicw"ele; chwalić, 
chwalić i jeszcze raz chwalić bło
gosł.a wio ny carski reżym wstecznic
twa, kn uta i więzień . 

Oblicze inteligencji - środowiska 
w który m obracał się Czechow, stu~ 
dent medycyny i początkujący au
tor - w porównaniu z poką la t 
sześćdz'.esiątych , zmieniJo się nie do 
paznania. Cza y Czernyszewskiego 
1 Hercena wydawały się zamierz
chłą przeszłośc i ą. Główny ton nada
wali doskonale prosperujący fa
chowcy z różnych dziedzin przemy
sł u , handlt1, prawa, którzy „w po
cie czoła" pracowali na potrzeby 
ziemiaństwa i burżuazji i którym 
odpow i adał duch now go reżym u . 

Liberalna inteligencja nadrabiała 
miną i starała się zachować pozory 
jakiejś niezależnej postawy, powo
łując si" na wielkie tradycje lat 
sześćdziesiątych, których była już 
tylko żałosną karykaturą. „Nasze 
czasy nie są czasami w ielkich czy
nów i szerokich problemów, róbmy 

to co się da" - oto formułka, k tór a 
pozwol ała l i berałom cieszyć się złu
dzeni em, że jednak coś robią na 
niwie społecznej" . " 

. _Myśląca i uczciwa część inteligen
CJl zdawała sobie sprawę z własnej 
kl~s~ politycznej i moralnej, z prze
r azemem obserwowała rzeczywi
stość, rozpaczliwie rozglądała się 
w poszukiwaniu nowych ideałów 
i •. n i~ umiejąc dostrzec na horyzon
cie zadn eh perspektyw, uległa de
presji i rezygnacj i. 

J.akże często słyszymy z us t Cze
chowowskich bohaterów bolesne 
WYZllani a : „Wolność to dobro bez 
niej nie można żyć, jak bez ~wie
trza: ale trzeba na ni ą poczekać„ ." 
Lecz „ w imię czego trzeba czekać? 
Czekać, k iedy nie ma sił do życia, 
a tymczasem żyć trzeba i fyć się 
chce?" („Agrest"). 

Nuty te zj awiły się w twórczości 
Czechowa później, w okresie dojrza
łym, kiedy stal si piewcą tragicz
nego los~ ludzi uczciwych i myślą
cych, ktorzy w tej okrutnej epoce 
zgubili się na bezdrożu, skazuj ąc się 
n bezczyn i mgliste marzenia 
o lepszym ju trze. 

Natalla Modzelewska 
(fraemen t wstępu do „ Utworów 

wybra nych" ) 

w T A J, N o w E ż y c El 

WŁODZIMIERZ JERMIŁOW 

o „Wiśniowym Sadzie" 

W i.inioWlJ w d, ostatni przed śmierci ą, genialny u twór Czechowa, stanowl 
śmiałe połączenie komedii („miejscami jest to nawet !arsa", jak pisał sam 
Czechow o sztuce) z czułym i subtelnym liryzmem. 

Wszystkie sytuacj e tej sztuki przepojone są wesołym , swobodnym śmie
chem ale ierwiastck liryczny odgrywa n ie mniejszą rolę. Czechow wystę
p uj e tu jako twórca najoryginalni jszego, n oweuo r odza ju komedii lirycznej: 
społecznego wodewilu. 

W dzieła ch Marksa znajdujemy głęboką myśl, że ludzkość „śmiejąc się" 
żegna woj ą przeszłość i przestarzałe formy życia . 

Pożegnan ie nowej , młodej Rosji z przeszlością, która się przeżyła i ska
zan a jest na szybki koniec - oto myśl zasadnicza Wiśniowego sadu.. 

Dawne życie dojrzało do tego stopnin, że już wydaje i<: ono bezsensowne 
jak wodewil, „widmowe", nierea1J1e. Taki oto jest nastrój sztuki. 

P osta cie z tego przemijającego życ i a - główn i bohaterowie sztuki : Ra
niewska i jej brat Gajew również sprawiają wrażenie widziadeł. Mają oni 
pe łne prawo powi dzieć o sobie: „Nai n ie ma„. nie istniejemy, a tylko wy
da je s ię nam, że istniejemy." 

Raniewska i Gajew są właścic ielami majątku, „od którego nie ma nie 
piękn i ej szego na świecie", jak mówi jeden z bohaterów sztuki, Łopachin, 
is totnie zachwycającego zakątka, którego główną ozdob<: stanowi poetyczny 
wiśniowy sad. Właściciele przez swą lekkomyślność i zupełne niezrozumie
nie realnego życia d eprowadzili majątek do r uiny. Grozi sprzedaz z licytacji. 
K upiec Łopachin, wzbogacony syn chłopa , przyjaciel rodziny, uprzedza go
spodarzy o bliskiej katastrofie, proponuje ró:i:ne sposoby ratowania majątku, 
wzywa do zastanowienia się nad grożącym nieszcz<:ściem . Ale Raniewska 
i Gajew żyją złudzeniami . Gajcw ma fantastyczne projekty. Oboje wylewają 
m nóstw o łez z powodu utraty wiśnio ego sadu, bez którego jakoby nie będą 
mogli żyć. Sprawy idą swoim torem, następuje licytacja i Łopach i n kupuje 
mająt ek. Kiedy nieszczęście stało się faktem, okazuje się, że dla Raniew
skiej i Ga jewa nie był to żaden dramat, Raniewska wraca do Paryża, do 
swojej bezsensownej „miłości", do której i tak by wróciła, mimo zapewnień, 
że n ie może żyć bez ojczyzny i bez wiśniowego sadu. Gajew także godzi się 
z tym, co zaszło. „Okropny dramat" bynajmniej nie jest dla bohaterów dra
matem z tej prostej przyczyny, że dla nich w ogóle nie istnieje nic poważ
nego, n ic dramatycznego. Takie jest wodewilowe :iałożenie sztuki. 

Wiśniowy sad odgrywa w sztuce d użą i wielostronną rolę. Przede W5r:y
stkim symbolizuje poezję starego ży ia, poezję „nocy księżycowych", „bia
łych postaci o cienkich taliach", „gniazd szlacheckich", których anachronizm 
tak mistrz wsko został odtworzony w opowiadaniu U znaj omtJ ch. Poezja ta 
ju:i: zwyrodniała, przekształc i ła się w farsę, w wodewil. Kultura szlachecka, 
niegdyś żywa i twórcza, od dawna stała się martwa, zamieniła się w „czci
~odną szafę", do której z okazji jej stuletniego jubileuszu wygłasza jedno 
ze swoich błazeńsk i ch przemówień wodcwilOWY wujcio Gaj ew cierpiący na 
patologiczn· gad<.i tliwość. L egalna dziedziczka przeżytej poezji „szlacheckich 
~niazd", młod a Ania, córka Raniewski j, a spadkobierczyni Lizy Kalitiny 1 

1 Lin Kalltina - pw.tal: z powlc!cl T uri:!cn.lcwa Szlachecki~ gniazdo (Pn7p. red.) 
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i Tatiany Lariny r, wesoło, z młodzieńczą hałaśli wości ą żegna się na zawsze 
z całym tym przestarzałym, martwym „pięknem", które utraciło j uż żywą 
treśc. W duchowym rozwoju, w odpowiednim ustosunkowaniu się do prze
szłości, teraźniej szości i przyszłości ( jczyzny pomaga jej student Trofimow. 
Otwiera jej oczy na to, co było ponw·e i straszne, a co kryło się za p ezją 
kultury szlach ckiej: 

„Niech pani pomyśli . Ani u - mówi do chciwie słuchaj ącej go dziew
czyny - pan i dziad, pradziad i wszyscy pani przodkowie byli dziedzica mi 
w okresi pańszczyzny , władcami żywych dusz. Czyż z każdej wiśni w sa
dzie, z każdego listka, z każdego pnia nie spoglądają na panią ludzkie istoty, 
czy n ie słyszy pani głosów? „ . Władani e żywymi duszami - t oć to właśnie 
wypaczyło nas wszystkich, tych, co żyli dawniej, i tych, co żyją teraz : pani 
matka , pani wuj , wy w zyscy już nie zdajecie obie sprawy, że żyjecie na 
kredyt, na cudzy rachunek, na r achunek tych ludzi, których n ie wpuszcza
cie dalej niż do przedpakoju.„ Przec ież to jasne, że aby zacząć żyć w teraź
niejszości , należy naprzód odkupie swoją przeszłość, skończyć z nią ... " 
Skończyć z p rz esz I ością ! Na tym polega patos sztuki. 
Trofimow ukazuje Ani piękno przyszłośc i : 
„Przeczuwam szczęście, Aniu, już je widzę ... Nadchodzi szczęście, jest 

coraz bliżej, słyszę już jego k roki. I jeśli go nie zobaczymy jeśli go nie r oz
poznamy, to co w tym złego? Zobaczą je za to inni!" 

Sam Trofimow raczej nie należy do postępowych szermierzy przyszłego 
szczęścia . Wyczuwamy w nim pewną sprzeczność między siłą marzeń a sła
bością marzyciela, tak właściwą Wierszyninowi, Tuzenbachowi i innym bo
haterom Czechowa. Tro!imow, „wieczny student", „wyleniałe panisko", jest 
to miły i uczciwy człowiek, lecz jednocześnie trochę dziwak, n ie dość po
ważny, by prowadzić wielką walkę . Ma w sobie cechy safandulstwa, właści
wego prawie wszystkim postaciom sztuki. Jednak jego myśli , wypowiadane 
w rozmowie z Anią, są pisarzowi bliskie i drogie. 

Znowu spotykamy się ze znanym nam motywem bliskości szczęścia. 
Czyżby jednak miał je przynieść Łopachi n , ten człowiek interesu? Tak 
właśnie sądzili ci liczni komentatorzy, którzy usiłowali zaliczyć Czechowa 
do burżuazji radykalnej czy innej. Trudno o bardziej bezsensowne i wul
garne ujęcie. 

Jakież piękno mógłby wnieść Łopachin? Wyrąbie ten śliczny wiśnioWY 
sad, sprowadzi letników, a wraz z nimi wedrze się wszędzie pospolit a mie
szczańska proza życia , proza, która niszczy wszelkie piękno podcinając jego 
korzenie. „Podobnie jak po to, by substancja krążyła w przyrodzie - mówi 
Trolimow - potrzebne jest drapieżne zwierzę, k tóre pożera wszystko, o 
napotka na drodze, tak i pan jest potrzebny." Łopachin więc potrzebny jest 
tylko do „wymiany substancji , do wykonania niewielkiej roli społecznej -
pomóc w niszczeniu, w „pożeraniu" tego, co się już przeżyło. 

Nie, przyszlość nie należy do Łopachina! 
Wiśniowy sad - to sztuka o przeszłości, teraźniej szości i przyszłości 

oj czyzny. Przyszłość sta je przed nami jako niebywale piękny sad. 
„Cala Rosja jest naszym sadem" - mówi Trofimow w dr ugim akcie, 

a w tr zecim wtóruj e mu Ania: „Zasadzimy nowy sad, wspanialszy od tego ... " 
Przed naszymi oczami staje obraz piękna oj c zy z ny. 
Tacy ludzie, j ak Gajew i Raniewska, nie są godni piękna przyszłości, nie 

byli też godni piękna umierają cej przeszłości. Są skarla łymi , zdegenerowa
nymi potomkami, n awet nie epigonami dawnej k ultury, to raczej j akieś 
komiczne zjaW.)I. 

2 TaUana t.ar!na - postać % poematu Puszkina i>uaantuaz Onl11Qłn (Przyp. red.) 
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Raniewska wiecznie płacząca, i inni dawni właśc iciele wiśniowych sa
dó~ - pisał Gorki - są egoistyczni jak dzieci i niedołężn i jak starcy. Nie 
zdążyli umrzeć w porę i lamentuj ą, n ic wokoło siebie nie widzą, ni~ nie r~
zumieją - pasożyty, które nie mają dość sił , by znowu n;ackarm uczepić 
się życia." Jakże obca jest ich nicość i przyziemność Lopachma owemu sub
telnemu czarowi wiśniowego sadu, poezji życia ! 

Przyjdą ludzie godni piękna ziemi ojczystej. Oczyszczą , odkupią całą jej 
przeszłość i całą ojczyznę zamienią w czarodziejski, kwitnący sad. P rzeczu
wamy że Ania znajdzie się właśnie wśród tych ludzi. 

Taka jest p oetycka treść pełnego mądrości, n ajbardziej promiennego 
i optymistycznego utwor u Czechowa. 

utor pragnął, by przedstawienie W~niowego s17du w Artystycz~ym 
Teatrze stworzyło taką samą, pełną wesołego optym1zn:iu atm~sferę, Jaka 
echowała jego sztukę. Chciał, by n a widowni rozbrzmiewał mepowst_rzy

many śmiech z tego marnego świata w idziadeł świata Gaj ewa i Ramew
skiej, żądał , żeby rolę Raniewskiej od ~rała .akt?r~a eh r_akterystyczna, 
chciał, żeby widz wyraźnie odczuwał ko~1zm c1eri;nen płaczliw~ch _boh~te
rów i śmieszność przelewanych przez m ch łez. Kiedy W. I. N1em1roW1CZ
Danczenko napisał, że w sztuce jest „wielu takich, co płaczą'', Czechow był 
szczerze zdziwiony takim zrozumieniem jego utworu. „Dlaczego - zapy
tuje - mówisz w depeszy o tym, że w sztuce jest wielu t akich , co płaczą? 
Gdzież oni są? Tylko jedna Waria, ale to dlaczego, że jest z natury płaksa, 
i łzy jej nie powinny budzić w widzu żadnych smutnych uczuć. «Poprzez 
Izy:. jest u mnie dość częste, ale wyraża to jedynie nastrój poszczególnych 
osób działających, a nie ł zy w ogóle." 

I rzeczywiście, czy widz może współczuć pustym, nęd~nym cle~pieniom 
pustych i nędznych, choć jednocześnie dobrodusznych 1 _ na . swó~ sposób 
miłych ludzi, jakimi są Raniewska i Gajew? Wszystko w m ch Jest m1eszne 
i bezsensowne, nawet to, że mąż Raniewskiej „umarł na szam pana". Tuta~ 
śmierć staje się komediowo-błazeńska , śmierć człowieka, który, jak mówi 
Raniewska o zmarłym mężu , w życiu swoim „robił" tylko jedno: długi. 

Bardzo interesujący jest sposób, w jaki Czechow podkreśla błazeńską 
widmowość" farsowość c lego świata swoich głównych bohaterów. Cen

tralne postaci'e komedii autor otacza postaciami dr ugoplanowymi, wyraźnie 
już farsowymi, w k tórych odzwierciedla się komiczna niezaradność boha
terów głównych. 

Ten chwyt artystyczny - od z w i er ci e d Ie n ie - Czechow zastoso
wał w jednym z pierwszych l tworów scenicznych, Bez ojcowizny. Lokajską 
naturę „panów" podkr ślało ich podobieństwo do własny.eh lokai.ów: słudzy 
byli odzwierciedleniem swoich panów, w dług przysłoW1a: „Jaki pan, taki 
sługa." albo: „J aki pop, t aka parafia." J eden z bohaterów Bez ojcowizny, 
zdziwiony tym podobieństwem, woła: „Są we frakach ! Ach, pal was diabli! 
Strasznie jesteście podobni do panów!" 

W Wiśniowym sadzie to odzwierciedlenie ma naj różniejsze odmiany, od 
prostych do najbardziej skom plikowan ych. 

Pokojówka Duniasza mówi do swojego ukochan go, lokaj a J aszy: „Sta
lam się bardzo nerwowa, wciąż się niepokoję. Mnie jeszcze jako dziew
czynkę wzięto do dworu, odwykłam więc od prostego życia i ręce mam 
bielusieńkie jak jaśnie panienka. Taka się zrobiłam wrażli-Na i delikatna 
jak szlachcianka, wszystkiego się boję ... Tak mi czegoś straszno ... I j eż li 
pan, panie J aszo, oszuka mnie, to nie wiem, co będzi z moimi nerwami." 

Duniasza to parodia „białych postaci o cienki h ta li ach", z nerwaml 
„delikatnymi", „jak u szlachcianki" - postaci, k tóre dawno się przeżyły. 
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Bredzi o tym samym, o clym kiedyś bredliły tamte - o spotkaniach przy 
księżycu, o czułych romansach. 

Takimi samym parodiami są również inne post cle sltuki: ekscentryczna 
Szarlotta, pisarczyk J p ich dow, lokaj Jasza. Właśnie w tych postaciach, 
karykaturach „panów", wyraźnie występuje zupełna widmowość i błazeńska 
farsowość życia takich Gajewów i Raniewskkh . 

W samotnym, bezsen$ownym, ch ybionym losie rezydentk i Szarlotty od
najdujem y podobieństwo do losu Raniewskiej. Charaktery ich też są po
dobne; ich własne życie wydaje się im zamglone, niejasne, jakby nierealne. 
Oto jak Szarlotta mówi o sobie: 

Szerloit • 
zam11§lona 

Nie mam prawdziwego paszportu, nie w iem, ile m am lat, ł wcią! mi się 
zdaje, że jestem młodziu tka. Kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, to m ój 
ojciec i mama j eździli po jarmarkach i d11wali b ardzo ładne przedstawienia. 
Ja robiłam salto m ort le i rozm aite sztuk i. A kiedy tatuś i mama um arli, 
wzięła mnie do siebie jedna niemiecka pani 1 zaczęła mnie uczyć. Wyrosłam, 
później poszłam na guwernantkę. No i tyle! A gdzie się urodziłam I kim 
jestem - nie wiem! Kim byli moi rodzice ... może w ogóle się nie pobrali ... 
nie wiem. .. (wyciąga z kieszeni ogórek i je) Nic nie wiem. (Chwila m ilczenia .) 
Tak, mam ochotę pogadać, a nie ma z kim. Nie m am nikogo ... 

Niewesołe są te zwierzenia, a przecież wykonawczyni roli popełniłaby 
blad . gdyby zabarwiła smutkiem postać Szarlotty. Na jbardziej istotna jej 
cecha to zapamiętale u podobanie do sztuczek i wszystkiego, co ekscen
tryczne. Od życia „widmowego", w k tórym wszystko jest niezrozumiał e, 
w którym „tylko wydaj e się , że istniejemy", Szarlotta odchodzi w krainę 
ekscentryczności , jeszcze bar dziej ni erealna, drwiąc z logiki świata. W tej 
ucieczce od rzeczywistości jest cała jej pcciecha, ca łe jej życie. 

Raniewska „nie r zumie swego życia", tak samo jak Szarlotta. I ona 
także „nie ma z kim mówić" . Skarży się przed Tro!imowem słowami Szar
lotty: ,.Pan widzi, gdzie prawda, a gdzie nieprawda, a ja jakbym wzr ok 
straciła ... boję się zostać sama w tej ciszy ... " 

Ranicwskiej, podobnie jak Szar locie, wydaje si ę, że ciągle jest „mło
dziutka". Jest ona ta ka samą rez dentka w życ iu jak Szarlotta w domu 
Gajewów i tak samo nie rozumie rzeczywistości. 

Godna uwagi jest też błazeńska post<1ć J epichodowa. To „półtora n1e-
11zczęścia" jest zaró no k arykatura Gajewa jak obszarnika Sim onowa
Piszczyka, jak też w pewnym stopni u Trofim owa (przypomnijmy tu Wier 
szynina i jego błahe smutki). J epichodow to „niedołęga", według u lubionego 
termfou starego Firsa, lokaja Gajewa. Jeden ze współczesnych Czerhowowi 
krytyków słusznie zauważy!, że Wiśniowy sad to „sztu ka o nied ołęi;:ach". 
J niC'lrndow iest jakby uosobieniem tego p r oblemu - jest duszą wszelld ego 
„niedołęstwa". 

I Gajewa 1 Simeonowa-Piszczyka gnębią niekończące się nieszczęścia; 
fm tak samo jak Jepichodowowi ni e udaje się zrea lizować żadnego zam ie
rzenia, a zabawne nieporozumienia prześladują ich n a każdym kroku. Postać 
Jepichodowa podkreśla brak powagi. brak dramatyczności w tych nieszczę
ściach, podkreśla ich farsowy harakter. 

W p ostaci Gajewa tkwi mnóstwo cech czysto groteskowych, a mianowi
cie: skłonność do bufonady, błaznowan i a, niepowściągliwość języka, wro
dzone lenistwo, niechęć do pracy. Wszystkie te cechy zaobserwowaliśmy 
1 u Jepichodowa. Obaj bardzo lubią ,,piękne" frazesy. Całe otoczenie t rak
tuje ich niepoważnie. 
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A oto jeszcze jedno wcielenie .„półtora nieszczęścia": stn:eo~ow-~lsz~zyk, 
który ciągle znajduje się na granicy zupełnego ~ankru~twa .1 ':"'1eczme bieg?., 
zadyszany, prosząc o pożycz~ę .. Jest .to cz~oWJek, k~ory „z~Je .n~ k:edyt , 
jak mówi Trofimow o Gajewie i Ranie vsk1eJ. I totme, ludzie c1 z Y l ą n a 
c u d z y r a c h u n e k - n a r a c h u n e k l u d u. K r es ich bezsensownego, 
widmownego życia powinien być już bliski. . . . . 

Lecz w czym tkwi źr6dlo l i r y c z n e g o pierwiastka Wiś ni~wego sadu? 
Obok komizmu dźwięczy jedn ak w sztuce i ton smutku , k tor y Czechow 

odczuwa z pow odu pi kn a ginącego n a pr6~no. J est to żal po poetycznym 
wiśn iowym sadzie , elegij ny smutek r ozstania. Smutek to ła~odny, .pus~
nowsk i. Cała sztuka przepojona jest nastrojem pogodnego po:tegr;ani a z ZY-:_ 
ciem, k tóre odchodzi ze wszystkim, co było w n im dobre i złe . Dzw1ęczy tez 
w niej r adosne pow itanie tego, co n owe i młode. . , . 

S mutek W ifoiow ego sadu nie ma nic wspólnego z błahymi c1e;p;en1ami 
t ak ich ludzi, jak Gajew i Raniewska. Wystarczy, b śmy por?wn all lir czny 
początek sztuki , czyli obraz wiśniowego ~adu - z ':"odewilowynu posta 
ciami sztuki, wystarczy, byśmy uznali GaJewa l . Ramewsk.ą ~a rzekomych 
„pr zedstawi cieli" gin ;:icej poezji i piękna, a będz1 my r:nus1ch potraktować 
poważnie ich przeżycia i wszystkie łzy. I w tedy . nastąpi _to, .czego tak ~~
wiał się Czechow: WiśnioWJJ sad przestanie byc komedią hr?'czną , „n:1eJ: 
scami n awet farsą„ - i zamieni się w ciężk ! dr n:nat , w k;~rym obI1tośc 
łez będzie n ie tylko ilustrowała „n astroje osob d z~ałających ! ale ~woła 
ponury n astrój i u widza. A w idz, zwłaszcza . wspolcz~sny w1 ~z ra~~ 1 ?ti, 
będzie się czuł wysoce niezręcznie: będzie musiał na ser.1 „przezywać .cie_r
pienia ludzi, którzy sami nie potra_fill ich poważne prz~zyć. C? za tym 1dz1 , 
sfa łszowane zostani duchowe oblicze autora: będzie się boWlem wydawało, 
że cierpi r azem z tymi marnymi, n ierealnymi ludźmi. . 

w sztuce jest tylko j edna postać, k tóra nie st?~ w sp.rzeczn?ścl z pu:~!1em 
wiśniowego sadu , a nawet m o gł a b y h armomJnie się z . mm zi;spolic -
Ania. Ale Ania to obraz w iosny, obraz przyszłości. I ona zegn a .się z d~~
nym życiem. Ta młodsza siostra Olgi, Maszy i Ireny (z Trze~h sióst r) rozni 
się od nich tym, że znalazła swoją „Moskwę" , podobnie jak Ją zn lazła Na
dia , b ohater ka osta tniego opowiadania Czechowa - ~arzeczona. 

Postać Ani st aje się zrozumia ł a, gdy por ównamy Ją_ z .Nadią. Opowiada· 
nie Narzeczona, n apis n e w tymże r ok u (1903) c.o .1 WiśmoWIJ s~d, zarówno 
pod względem tematu jak I m otywów stanowi rueJako jego odmianę. B_oh~
terowie opowiadania, Nadia i Sasza, pod V:'"1eloma. wzg! darn i prz?'I?orrunaJą 
n am parę m iody h ludzi z d ramatu : ł ączą ich takie same stosunki ;ak AJ; ię 
l Tr o!imow a. „Wieczn y student", k tóry niem al piętnaście lat przes1cdz1al 
w szkole m alarstwa, dziwak i pechowiec, jest tyl!t~ tymcza~o~ą, „prz~mi
j ającą postacią" w życiu Nadi. Pomógł jej zrozurruec samą s1e?ie, pod 1ego 
wpływem Nadia zerwała z narzeczonym-filistrem , odeszła ruemal sprzed 
ołtarza, uciekła do stolicy od r odziny, od s~raszn ego zaduchu pospohtości, 
od marn iutkiego „szczęścia", by walczyć o piękną przy~złość. '!'- ~otem, gdy 
już pogrąży ła s ię w tej walce ! zetknęła się z pr~wdz1wyn:i ~yc~em , Sasza 
wydawał się jej wprawdzie miły, szlach tny i uczciwy, ale JUZ. me tak m~~ 
dry I postępowy j k przedt m . P o długiej rozłąc.e u j ~zała ~ n1m „s~arego , 
„prowincjon alnego" zlowieka i powoli cała „zn'.ł J omosć z mm stał a się milą, 
lecz daleką przeszłością ! " T aki 11am z p wnośc1ą los spotka :znajomość Ani 
:i:; Tro!imowem. 

T acy ludzie jak Tr ofimow, Sasza l innt pokrewni 1m bohaterowie utwo-
r ów Czechowa noszą na sobie piętno j akiegoś ,_,dziwact~a" czy. „safandul
stw "· ich znacz nie w życiu jest tymcza owe, niesamodziel ne. Nie oni, tylko 
Jacyś 'tnni ludzie a.re alizują piękne m anenla o i;prawiidliwym :lyciu ... 
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. Istotne po_dobieństwo t rdci Na~ze~zonei i WUniowego sadu polega głów
nie na tym, ze ?ba utwory OJ?rom1ema marzerue o bliskim rozkwicie ojczy
zny. B?haterow~e o~m . utwor?w. zarówno przeczuwają, że niedaleki jest już 
c~as, kiedy n~ z1em1 o~czysteJ m~ będzie szarych, „prowincjonalnych" miast, 
kfedy n~s~ą J?I całkov~·1 ~y p~zewrot, wszystko się zmieni jakby za dotknię
c~em . róz~z~1 c~ar~dz1e3ski~J; I wyrosną olbrzymie, wspaniale domy, ogrody, 
ZJawią się mm, mepospollc1 ludzie. 

Wiosenny, brawurowy akurd zamyka opowiadanie Nar zeczona 
. Po długiej ~ieobecności Nadia przyjeżdża na kilka d ni do ~odzinnego 

miast~. „Chodziła po . o~~dzie, po_ uli_cach, patrzy ła na domy, na szare par
kan)'. i z~awało ~1ę J~J , ze w m1eśc1e dawno j uż wszystko się zestarzało, 
J?rzezyło i oczekUJe m to końca, n i to początku czegoś młodego orzeźwia
Jąc~go. O, ~dyby jak_ najprędzej n adeszło to nowe, pogodne życie, kiedy 
m~zna b~dz1e prost? 1 śmiało patrzeć w oczy losowi, czuć, że się ma słusz
nosć , _ byc we.soły i;n 1. W?lnym! A życie takie nadejdzie prędzej czy późrUej„. 
I ma1.ac~yło Jt;j się zyc1e now , buj ne, bogate; to życie pełne ta jemnic urze
kało Ją i wabiło." 

Jakźe. owo. pogod!1 e zakoóczenie W i.§niowego sadu i Narzeczonej różni się 
od zakon~z~ma Wu1as~ka Wani i Trzech si óstr ! Nadia, zarówno jak Ania, 
znalaz!a JUZ drogę, ktorą Czechow wskazywał swoim bohaterom. Te dwa 
ostatnie u~wory Czechowa, najgłębiej przepojone światłem i młodością roz-
brzm1ewa1ą radosną melodią afi rmacji życia i walki. ' 

Dla czyte_lnik.a i dla widza było zupełnie zrozumiałe to, czego autor n ie 
mógł_ dopow1edz.1eć _ ze względu n~ cenzurę, że Ania i adia przystępują do 
~alki rewolucy1 n_eJ o ~olność 01czyzny. W. W. Wieriesajew wspomina, źe 
k iedy _w obecnośc i Gorkiego czytano opowiadanie Narzeczona, wywiązała się 
~olem1ka; na. uw~gę rzu~oną przez Wieri sa jewa, źe „dziewczęta n ie w taki 
. pos?b rzucaJą się w wu- rewolucji", Czechow odparł : Różne t am wiodą 
drogi." " 

C_zy~eJ;lik ~usiał zro~umieć, że ma przed sobą wspaniały typ dziewczyny 
rosy1s~1e1, ~tora wstąpiła na drogę walki o zmianę życia od podstaw, by 
uczyr:i1ć _z ~Jczyzny_ kwitnący ogród. „Główna rzecz - mówi Sasza - to wy
wrócić zyc1e do gory nogami, wszystko poza tym n iepotrzebne." 

Cz~ch?~· zaró_wno )ak i bohaterowie jego u tworów, mniemał , że „wszy
stko się JUZ przez:ył? i ze~1tarzało" i ~e. wszystko czeka na , , początek czegoś 
m~odego i orzeźwia1ącego .. Z młodz1enczą radością żegna Czechow niena
wistną przeszłość . „~egnaJ , dawne życie!" - dźwięczy w finale Wiśniowego 
sadu młody głos Am, głos młodej Rosji, głos Czechowa. 

Pos.ta~ie Ani i _Na?i ,!ączą się w symboliczny o.braz młodości ojczyzny. 
„W1taJ, r:iowe zyc1e.1 - słowa, które zabrzmiały w Wi§niowym sadzie, 

b:yły ostatnim o~zyk1em Czechowa - r~dosnym puszk inowskim powita
niem nowego dma, dnia wolności, sławy 1 szczęścia ojczyzny. 

Włodzimierz Jermilow 

przekład 

Marli Aszerówny 

(„Czechow", PIW, 1952) 

WAŻN I EJ SZE DATY Z ŻYCIA l DZ l /\Ł/\LNOŚCI 
A. CZECHOWA 

1860 - 17 stycznia 1 Antoni Czechow urodził si<: w Taganrogu. 
1869 - Czechow ' st<:puj e do gimnazjum k lasycznego w Tagan rogu: .. 
1876 - Przeniesien ie się rodziny do Moskw . Sprzeda~ ? omu z hcytacJ1. 

Czechow zostaje w Taganrogu sam . P ob t u SJeliwan owa. 
1879 - Ukończenie gimnazj um. Przen iesienie się do Mo kwy . Czechow 

wst pujc na wydzia ł medyczny Uni ersytetu Mosk i ewskieg~ . 
1880 - 9 marca w „Kon iku Polnym" ukazuj e się p ierwsze opowiadanie 

Czechowa, List obywat ela ziem ·Tdego znGd Doni•. . 
1880- 1887 - Współpraca w pismach humoryst czny .h : „Konik Polny"! 

„Budzik", .,Widz", „Odpryski" i in. pod rozmaitym i ps_eudonimam1 
(An t sza Czechonte. Człowiek bez śledziony, Ruwer 1 m.) 

1884 - Czechow ko11czy uniwersyt t w Moskwie. Praca w charak~erze 
lekarza w szpi tal u powiat wym w W skriesjensku i \ szp 1t~lu 
w Zwicnigorodzie. Ukazanie si w dr uku pierwszego tomu powia-
dali pt. B aj ki Melpomeny. . 

1885 - Latem pobyt w Bnbkin ic (w pobliżu Woskricsjcnska), w grudruu -
pierwsza podróż do Petersburga. . 

1886 - Czechow rozpoczyna pracę w „No oje Wriemi a". kaianie się 
w druku Barwnych opowiada1i. Lato · Babk' nie. . 

1887 - kazanie s i ę opowiadań O zmierzchu i Niewinn e sl wa . 19 listopa
da - pierwsze przedst::iwienie sztuk i I w anow w Teatrze Korsza 
(Moskwa). Lato w Babkinie. 

1888 - W miesięczniku „Sjewiernyj Wiestnik" wydrukowano Step, Ognie, 
Jmienim/. Wystawienie wode vi lów Nied 'wiedt i świadrzyny . 
Przyznanie Czechowowi przez Akademię Nauk nagrody im. Pu~:z
kina. Ukazanie si<: zbioru Opowiadania. Lato nad Łu ką w P blizu 
Sum w guberni harkowskiej . 

1 89 - Sukces I wanowa w Teatrze Aleksandryjskim (Petersburg). Sztuka 
Diabel t eśn11 w Tea trze Moskiewskim Abramowcj (bez powodzenia). 
W zbiorze ku czci Garszina - opowiadanie Atak. W piśmie „Sje
w i ernyj W iestnik" - Nudna historia . Lato nad Łuką . 17 czerwca 
śmierć br ta, Mikołaj a Czechowa. 

1890 - W kwietniu .,; yjazd z Mosk 1VY na Sach alin <Moskwa. Niżni Now~o
rod, Tiumeń, Tomsk, Aczyńsk, Krasnoja rsk . I rk1;1ck, Bł~gow1~
szczcńsk, Nikołaj ewsk) . W lipcu przy jazd na Sachalm. Stud1owarue 
ży cia na katordze. W p::iżdziern i ku podróż przez cean Wiciki i In
dyjski. W grudniu powr ót do Moskwy. Opowiad ania Ztodzieie i Gu
sj ew w „ owo j e Wri em i a". 

1891 - W marcu wy jazd za granicę: Wiedeń, Wenecja, F lorencja, Rzym, 
Monte Carlo Paryż. W końcu kwietnia - w Moskwie. Lato w Bo
gimowie (w 'pobliżu Aleksina). P raca nad Wyspą Sachalin . Pojedy
nek i Ba by w „ Nawoje Wri emia". 

1892 - Udział w walce z k l ską głodu . Kupno mająteczku ' Mielichowie. 
Początek współprac w miesi<:czn iku „ Russk.aja M·u§!" (Sala 11 r ~) . 
Czechow kieru je w Miclichowie walką z epidemią ch olery. Ostatnie 
opowiadanie w „ Nowoje Wriemia" - St rach. 

- ----Wszystkie d aty wed ług ka le ndarza j uliańskiego. 
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1893 - Mielichowo. P ra ca oświ atowa . W p1sm1e , Russkaja Myśt" - Opo
wiadan i n i eznajom ego i Wyspa Sachalin. 

Z894 - Podróż za gran icę: Wi deń, Abbazia, Med iolan , Genua, Nicea. 
W piśmie „ R ussk aj a My.~ [" - P a11 two bab . Wydanie zbioru pt. Po
w i eści i opowia.dan ia . 

189.5 - Pierwsza podróż d o J asn ej Polan y z wizytą d o Lwa Tolstoja. W piś
mie „Russkaja M y si" - Trzy Lata. Ukazanie się książkowego wy
da nia Wy py Saclla tin. 

1896 - Mielich owo. P dróż na K au kaz i K rym. 17 października - pierwsze 
przedstawienie Czajki w Teatrze leksandryjskim. Niepowodzenie 
ztuki. Wyjazd z Petersburg do l'v1ielich w . W piśmie „Russkaja 
Myśl" - Dom z facja tką, Czajka; w miesięcznym doda tku do „Ni
wy" - M oi życie. 

1897 - Czechow horuje n a gruźlicę. Pobyt w klinice prof. Ostroumowa 
w Moskwie. Wyjazd za granicę: Biarri t z, Nicea. W piśmie „Russkaja 
Myst" - Chlopi. Ukazanie si zbioru u tworów scenicznych, wśród 
n ich po raz p ierwszy Wujaszek Wania. 

1898 - Zerwanie kontaktu z Su w orinem w związku ze sprawą Dreyfusa. 
12 październ i ka - śmier '· ojca, Pawła Czechowa. Kupno działki 
i b udowa willi w J akie. 17 pażdzi rnika - premiera Czajki w Tea
trze Artystycznym w Moskwie. Zawarcie zmijomości z Olgą Knip
per. W piśmi „Russkaja Myśl" - Czlowiek w f u terale, Agrest, 
O miłości.. 

1899 - Sprzedaż A. F. Marksowi praw a u torskich . l!I marca - 10 kwietnia 
spotkanie z Gorkim w Jałcie. 26 października prapremiera Wujasz
ka Wani w Mosk iewskim T eatrze Artystycznym. Redagowanie 
zbiorowego wydan ia dziel. Sprze aż Miclichowa i przeniesienie się 
całej rodziny d o J alty. 

1900 - Powieść W parowie w mi esięczniku „Zizń" . Czech ow wybrany 
członkiem Akadem ii Na uk. W jazd za granicę, pobyt w NiceL 

1901 - 31 stycznia pierwsze przedstawien ie T rz eh siós tr w Moskiewskim 
T atrze Artyst czn m (dr ukowanych po raz p ierwszy w piśmie 
„Russkaja M y l" ). 25 m aja - małżeństwo z Olgą K nipper. Pobyt 
w Jałci e. 20 listop ada - wsp ólna z Gorkim w izy ta u L . Tołstoja 
w G aspre. 

190Z - Wizy a u L . Tołstoj a w G asp re. 25 s ierp n ia Czechow zrzeka się ty
t ulu członka A ka d m ii Nauk p ro estując przeciwko skreśl niu M. 
Gork iego z listy czJonków. 

1903 - D ugie zbiorow e w ydanie Dziel. Opowiadanie N arzeczona w piśmle 
„Żurnal d ta w sjech.". Praca nad Wiśniowym sadem . 

1904 - 17 s tycznia prapremiera Wiśniowego sad u w Moskiewskim T eat rze 
Art st cznym. Pow rót d o Jałty. Wobec pogarszającego się stan u 
zdrowia wyj azd za granicę do Badenweiler. Smierć w nocy z 1 na 
2 lipca. 9 lipca pogrzeb w Mosk wie na cmen tarzu k laszt r u Nowo
d lewiczego. 

u MU IK 1 

z dni m 1 październik Hl 4 n piły zmian • w ki ro\ nictwie 
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